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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. 19 marca  2014 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: 
 
dostarczenie 3  loggerów GPS-UHF wraz z osprzętem do badań telemetrycznych bociana białego 

 
które jest związane z realizacją zadania E.10 Monitoring efektów projektu będącego częścią projektu nr 
LIFE09 NAT/PL/000253 „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja 
Warmińska” finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie: 

 3 szt. loggerów GPS-UHF o wadze nie większej niż 16g, radio UHF o długim zasięgu, 
czujnik temperatury, przesyłanie danych za pomocą radia, panel słoneczny, żywotność 
nadajnika min. 2 lata, możliwość zapisu interwału od trybu ciągłego do 2 pozycji/24 h, 
wodoszczelność 

 stacji bazowej, z możliwością zasilania za pomocą „battery grip” przez 7 dni, zasięg stacji 
bazowej minimum 600 m, czyszczenie pamięci z loggera w momencie pobierania danych 
przez bazę, stacja bazowa umożliwiająca programowanie loggerów (interwały czasowe 
pozycjonowania, wyznaczenie godzin pracy GPS) 

 antena kierunkowa i antena zbiorcza przy stać bazowej 

 “battery grip” do bazy  

 zestaw do mocowania – taśma teflonowa o wysokiej wytrzymałości (6 m) oraz metalowe 
zaciski (18 szt.), umożliwiające zamontowanie loggera w formie plecaka 

 pamięć loggera -  minimum 15 000 pozycji gps 

 format pobierania danych z bazy: *.csv lub *.kmz 
 

II. Wymagania stawiane Wykonawcy oraz wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia 
1) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
2) Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
3) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
4) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Biura Regionalnego Polskiego Towarzystwa 

Ochrony Ptaków, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn 
5) Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: 

 przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy 

 gwarancja na przedmiot zamówienia: minimum 2 lata 
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III. Termin realizacji zamówienia 
 
Dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Biura Regionalnego Polskiego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków (ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn):  

 od dnia zawarcia umowy do 15.04.2014 r.  
 
IV. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych: 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
V. 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: 

 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.  

 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.  
 
VI. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 
1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1.  
 
VII. Termin składania ofert i ich ocena 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 27 marca 2014 r., 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 oferty musi obejmować pełny zakres określony w rozdziale I oraz zawierać wszystkie elementy 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia do 
Zamawiającego, 
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zaoferowała najniższą cenę ofertową. 

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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