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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  

Regionalne Biuro w Olsztynie;  
ul .  Murzynowskiego 18; 10 -684 Olsztyn  

tel./fax. (89) 533-68-66; e-mail.: emenderska@ptop.org.pl 
 

Olsztyn dn. 11 lipca  2012 r. 
 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 
085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 
Olsztyn), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do złożenia oferty na: 
 
 

dostawę ogiera rasy konik polski 
 
 
który jest związany z realizacją zadania pt. ”zakup konika polskiego” – będącego częścią projektu 
"Bocian w Naturze - Ochrona bociana białego na terenie Ostoi Warmińskiej" finansowanego przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę ogiera rasy konik polski. Miejsce dostawy: gospodarstwo rolne 
PTOP, Żywkowo 7 (gm. Górowo Iławeckie). 
 
II. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia 
 

 Ogier rasy konik polski, spełniający warunki programu ochrony zasobów genetycznych koni rasy 
konik polski, zawarte w pkt.: ”Zasady wyboru ogierów dopuszczonych do krycia klaczy 
w programie ochrony”, po którym urodzone potomstwo również musi spełniać warunki 
rodowodowe uczestnictwa w programie ochrony: 
 

- spełnia warunki wpisu do polskiej głównej księgi stadnej koników polskich, która jest księgą 
zamkniętą, 
- wywodzi się od wyodrębnionych linii męskich, 
- posiada typ płciowy i rasowy oraz inne cechy charakterystyczne dla rasy konik polski, określony 
w programie ochrony zasobów genetycznych koni rasy konik polski, 
- charakteryzuje się umieszczeniem i cechami budowy zgodnymi ze wzorcem rasy określonym 
w programie ochrony zasobów genetycznych koni rasy konik polski, 
- wykazuje się zdrowiem, prawidłowym rozwojem i budową ciała, 
- jest oceniony na minimum 78 pkt bonitacyjnych, w tym uzyskał minimum 13 pkt za typ, 
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- ma obowiązkowo potwierdzone pochodzenie za pomocą markerów genetycznych, określonych na 
podstawie badań przeprowadzonych w upoważnionych laboratoriach, 
- potomstwo urodzone po nim spełnia warunki rodowodowe uczestnictwa w programie ochrony 
zasobów genetycznych koni rasy konik polski, 
- ma zaliczoną próbę dzielności z wynikiem pozytywnym zgodnie z obowiązującym regulaminem  
„Programu hodowlanego koników polskich”, 
 
oraz 
 
-  wiek ogiera: min. 4 lata, maks. 15 lat,  
- Wykonawca wraz z ogierem konika polskiego o którym mowa powyżej będzie zobowiązany do 
dostarczenia zaświadczenie od weterynarza o stanie zdrowia konia, oraz dostarczenia paszportu 
i licencji,  
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu zdrowia konia w przeciągu 14 dni od 
dnia jego dostarczenia tzw. okres próbny. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad zdrowotnych 
Zamawiający uprawniony jest do zwrotu na koszt Wykonawcy ogiera jak również do czynności 
określonych w pkt. VII. 6. niniejszego zapytania.  

 
III. Termin realizacji zamówienia 
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem oraz na własny koszt w terminie do 
06 sierpnia 2012 r. 
 
IV Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
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 szczegółowego 
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. Sposób przygotowania oferty     
1. Cenę brutto za realizację umowy należy wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).  
2. 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 ofertową. 

 Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 

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

 Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach.  

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 
 
VII. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 
1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1. 
2. Zaświadczenie od weterynarza o stanie zdrowia konia. 
3. Kserokopia paszportu i licencji.  
 
VII. Termin składania ofert i ich ocena 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 23 lipca 2012, do godziny 14.00 na adres:  Regionalne Biuro PTOP, ul. 
Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn lub drogą elektroniczną na adres  emenderska@ptop.org.pl  
2. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Emilia Menderska 
tel.: (89) 533-68-66, e-mail: emenderska@ptop.org.pl. 
3. Cena przedstawionej oferty musi obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia określony 
w rozdziale I oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz 
dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem 
terminu składania ofert zmienić treść zapytania. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie. 
5. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu pisemnie oraz faksem lub drogą elektroniczną 
Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia w/w postępowania zarówno przed jak i po 
otwarciu ofert.   
7. Zamawiający zawrze umowę (wg załącznika nr 2) z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą 
ofertę. 

 
Zatwierdzam: 

Kierownik projektu Life+ Bocian 
 

Emilia Menderska 
 

 
 

……………………. 
(podpis) 
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