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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: OGRODZENIE STAŁE Z PASTUCHEM ELEKTRYCZNYM – 2013 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia 
 Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch trwałych ogrodzeń pastwisk w Puszczy Knyszyń-
skiej i jednego trwałego ogrodzenia pastwiska w Puszczy Białowieskiej. 
 
II. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia 

 Zad. 1. Budowa trwałego elektrycznego ogrodzenia pastwiska o długości ok. 3000 m. 
Grunty położone w Narejkach, obręb ewidencyjny Narejki, nr ewidencyjne działek planowa-
nych do ogrodzenia: 318/1, 318/2, 318/3, 317, 401, 403/3 

a) Przygotowanie materiałów do budowy ogrodzenia m.in.: 
− ok. 857 słupków dębowych lub z innego drewna (sosnowych, świerkowych lub in.) 

całych o średnicy od 12 cm (bez kory), długości 2 m, 
− ok. 3000 m żerdzi drewnianych, 
− gwoździe min. 5 calowe, 
− ok. 6000 m drutu o średnicy minimum 5 mm, 

− ok. 3000 m taśmy do pastucha o szerokości minimum 20 mm, 
− izolatory do taśmy (ok. 857 sztuk, tj. jeden izolator na jeden słupek), 
− akumulator do zasilania ogrodzenia o długości ponad 3000 m, 
− elektryzator akumulatorowo-sieciowy właściwy do pracy z ogrodzeniem o długości 

minimum 3000 m. 
b) Transport  ww. materiałów do miejsca realizacji zadania. 
c) Budowa ogrodzenia: 

−−−− słupki zostaną okorowane, 
−−−− słupki zostaną zabezpieczone poprzez ich opalenie w części, która zostanie umiesz-

czona w ziemi, 
−−−− pod słupki zostaną wykopane dziury za pomocą np. świdra glebowego ślimakowego 

i posadowienie na głębokość 0,60 m w odległości 3,5 m od siebie (część nadziemna 
słupków 1,40 m), 

−−−− żerdzie zostaną przybite do słupków gwoździami co najmniej 5 calowymi na wyso-
kościach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania prac. 

−−−− drut zostanie przymocowany w dwóch nitkach oraz izolatory do taśmy na słupkach 
na wysokościach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania prac. 

Termin zakończenia całości ww. prac: do 15 lipca 2013 r. 
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Zad. 2. Budowa trwałego elektrycznego ogrodzenia pastwiska o długości ok. 580 m. 
Grunty położone w pobliżu wsi Stare Masiewo, obręb ewidencyjny Stare Masiewo, nr ewiden-
cyjne działek planowanych do ogrodzenia: 455, 456. 
W ramach zadania przewidziano następujące prace:  

a) Przygotowanie materiałów do budowy ogrodzenia m.in.: 
− ok. 166 słupków dębowych całych o średnicy od 12 cm (bez kory), długości 2 m, 
− ok. 580 m żerdzi drewnianych, 
− gwoździe min. 5 calowe, 
− ok. 2320 m drutu o średnicy minimum 5 mm, 
− ok. 960 m taśmy do pastucha o szerokości minimum 20 mm, 
− izolatory do taśmy (ok. 166 sztuk, tj. jeden izolator na jeden słupek), 
− akumulator do zasilania ogrodzenia o długości ponad 580 m, 
− elektryzator akumulatorowo-sieciowy właściwy do pracy z ogrodzeniem o długości 

minimum 580 m. 
b) Transport   ww. materiałów do miejsca realizacji zadania. 
c) Budowa ogrodzenia: 

− słupki zostaną okorowane, 
− słupki zostaną zabezpieczone poprzez ich opalenie w części, która zostanie umiesz-

czona w ziemi, 
− pod słupki zostaną wykopane dziury za pomocą świdra glebowego ślimakowego i 

posadowienie na głębokość 0,60 m w odległości 3,5 m od siebie (część nadziemna 
słupków 1,40 m), 

− drut zostanie przymocowany w czterech nitkach oraz izolatory do taśmy na słup-
kach na wysokościach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania 
prac. 

Termin wykonania całości ww. prac: od 1 sierpnia do 30 września 2013 r. 
 

 
V. Opis warunków stawianych Wykonawcy 
Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien spełniać następujące warunki: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 
c) posiadają lub dysponują niezbędnym potencjałem technicznym i transportowym,  
d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówie-

nia, przy założeniu, że wypłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu protokołu zdaw-
czo-odbiorczego. 

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 
ofertową. 

− Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pi-
smem czytelnym. 
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− Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki składane wraz z ofertą wymagają pod-
pisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.  

− Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

VII. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 
− aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

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 25.06.2013 r. do godz. 15. 
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, 18 czerwca  2013 r. 


