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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 

085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach 

Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 

NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu 

Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na 

wykonanie zamówienia pod nazwą: 

 

C.2 Dostawa 270 kpl. zabezpieczeń elementów linii energetycznej. 

 

Zamawiający w oparciu o Regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez PTOP, stanowiący 

załącznik nr 2 dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego, w ten sposób, że: 

 

1. W pkt 3 „Opis wymogów stawianych Wykonawcy” dodaje pkt 3.2 o treści: 

„3.2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań 

kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych 
Wykonawca dokumentuje oświadczeniem zawartym w Formularzu oferty – załącznik nr 1 do 
zapytania (pkt. II ppkt. 7).” 
 

2. W pkt 4.3 ppkt 2 o treści: 
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 „oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie z wymogami pkt. 3.1. (zawarte we wzorze 
Formularza oferty),”  
 
dodaje drugą podstawę wykluczenia, w związku z czym fragment ten otrzymuje treść: 
 
„oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie z wymogami pkt. 3.1. i 3.2. (zawarte we 
wzorze Formularza oferty),” 
 
Pozostała treść zapytania oraz termin składania ofert pozostają bez zmian. 
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Koordynator projektu dolina Omulwi i Dolnej Narwi 
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