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P O L S K I E  T O W A R Z Y S T W O  O C H R O N Y  P T A K Ó W  
Sekretar ia t  PTOP; u l .  Ciepła 17;  15-471 Bia łystok  

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E  
 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert związanych z realizacją  
projektu nr LIFE08 NAT/PL/000510 „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 
2000” finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 
 
Zadanie C6: ZAKUP KONIKÓW POLSKICH I KRÓW POLSKICH CZERWONYCH – 2013 

 
I. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 13 klaczy rasy konik polski, oraz 6 krów rasy polska 
czerwona. 
Miejsce dostarczenia: 
Tereny Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Białowieskiej. 
 
II. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia 

a) klacze rasy konik polski – szt. 13: 
− urodzone w Polsce, spełniają warunki wpisu do polskiej głównej księgi stadnej ko-

ników polskich, która jest księgą zamkniętą, 
− wywodzą się od wyodrębnionych linii żeńskich, 
− posiadają typ płciowy i rasowy oraz inne cechy charakterystyczne dla rasy konik 

polski, określony w programie ochrony zasobów genetycznych koni rasy konik pol-
ski, 

− charakteryzują się umieszczeniem i cechami budowy zgodnymi ze wzorcem rasy 
określonym w programie ochrony zasobów genetycznych koni rasy konik polski, 

− wykazują się zdrowiem, prawidłowym rozwojem i budową ciała, 
− uzyskały w ocenie pokroju w skali 100-punktowej minimum 76 pkt bonitacyjnych, 

w tym za typ rasowy  minimum 13 pkt, 
− mają obowiązkowo potwierdzone pochodzenie za pomocą markerów genetycznych, 

określonych na podstawie badań przeprowadzonych w upoważnionych laborato-
riach, 

− mają pisemne świadectwo pokrycia lub urodziły źrebię w ostatnich 12 miesiącach, 
− są stanowione tylko ogierem tej samej rasy, wskazanym przez podmiot prowadzący 

księgę, spełniającym warunki programu ochrony, zawarte w pkt.: „zasady wyboru 
ogierów dopuszczonych do krycia klaczy w programie ochrony”, po którym urodzo-
ne potomstwo również musi spełniać warunki rodowodowe uczestnictwa w progra-
mie ochrony.  

 
oraz:  

− dopuszcza się zakup młodszych klaczy, które nie uzyskały jeszcze licencji, ale speł-
niają warunki wpisu do polskiej głównej księgi stadnej koników polskich,  
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b) krowy rasy polska czerwona  – szt. 6: 
objęte programem ochrony zasobów genetycznych lub spełniające warunki wpisania do progra-
mu takie jak: wpisane do księgi i poddawane ocenie wartości użytkowej, które charakteryzują 
się umaszczeniem i cechami budowy zgodnymi ze wzorcem rasy oraz spełniają jeden z następu-
jących warunków:  
− pochodzą po rodzicach objętych programem ochrony;  

− posiadają maksimum 49,9% udziału genotypu innych ras czerwonych; 

− nie były kryte w wieku przed 13 miesiącem życia, optymalny wiek krycia jałówek to 14-
16 miesiąc ich życia. 

oraz: 

− dopuszcza się możliwość zakupu jałówek cielnych, spełniających wyżej wymienione 
warunki. 

III. Informacja o mo żliwości składania ofert częściowych 
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 
Wymagany termin dostawy przedmiotu zamówienia – 28 czerwca 2013 r. 
Zamawiający   zobowiązuje się do pokrycia kosztu transportu. 
 
V. Opis warunków stawianych Wykonawcy 
Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien spełniać następujące warunki: 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 
w tym zakresie. 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 
zakresie. 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie wyznacza szczegóło-
wego warunku w tym zakresie. 
4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie.  
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 
zakresie. 
VI. Kryteria i tryb oceny ofert 
Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku od towarów  
i usług.  
 
Uwagi: 

• Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zaoferowała najniższą cenę oferto-
wą. 

• Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czy-
telnym. 

• Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób 
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.  

• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

VII. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 
1.Kserokopia paszportu i licencji. 
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VIII. Miejsce, termin i forma zło żenia oferty 
1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475 w formie pi-
semnej, faksem na nr: 85 664 22 55 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: agajko@ptop.org.pl  
2. Ofertę należy złożyć do dnia 06.05.2013 r. 
3. Osobą do kontaktu jest Pani Aneta Gajko – tel. 85 664 22 55. 
 
IX. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 
1. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie, faksem lub dro-
gą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu zapytania. 
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po otwarciu 
ofert, przed zawarciem umowy. 
3. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta niezwłocznie po 
rozstrzygnięciu zapytania. 

 
 
 

ZATWIERDZAM: 
Kierownik projektu PTOP 

„Ochrona orlika krzykliwego” LIFE08 NAT/PL/000510 
      mgr inż. Roman Kalski 

Białystok,  22 kwietnia 2013 r. 


