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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  

Sekretariat  PTOP; ul .  Ciepła 17; 15 -471 Białystok  

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

       Białystok, 21 listopada 2017 r. 

 

Znak sprawy: 22/BOCIAN2/2017 

 

 

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-Komiteee.V. zaprasza do złożenia oferty na 

wykonanie zamówienia pod nazwą: 

 

Monitoring usług ekosystemowych 

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez 

PTOP, stanowiący załącznik nr 5 do Zapytania. 

 

1. Przedmiot zamówienia  

1.1. Monitoring usług ekosystemowych musi skupiać się na bocianie białym i obszarach Natura 

2000, na których prowadzony projekt (NE Polska) – załącznik nr 2 mapa wskazująca zasięg 

realizacji projektu.  

1.2. Wykonawca ma za zadanie przygotowanie: 

a) wstępnych założeń metodyki badań w oparciu o Common International Classification of 

Ecosystem Services (https://cices.eu/); 

b) szczegółowej metodyki badań, w konsultacji z Zamawiającym, 

c) podsumowania monitoringu w postaci raportu, który musi uwzględniać 3 podstawowe 

funkcje usług ekosystemowych zgodne z ww. wytycznymi, tj.: (1) zaopatrujące, (2) 

regulacyjne i wspomagające, (3) kulturowe.  

1.3. Wykonawcy zostaną udostępnione wszelkie niezbędne dane posiadane przez Zmawiającego na 

temat projektu i jego wyników w celu sporządzenia ww. raportu, w tym.: 

a) raport z oceny wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań na lokalną 

gospodarkę i społeczeństwo oraz na przywrócenie funkcji ekosystemu,  

b) wyniki monitoringu sukcesu lęgowego bociana białego na obszarach Natura 2000 

wchodzących w zakres projektu,  

mailto:sekretariat@ptop.org.pl
https://cices.eu/
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c) informacje co do skuteczności i lokalizacji zabezpieczeń sieci elektroenergetycznej mających 

ograniczać śmiertelność bocianów,   

d) informacje na temat rehabilitowanych bocianów białych w ośrodkach rehabilitacji, 

e) dane na temat wyłączeń prądu na skutek śmiertelnych porażeń prądu bocianów białych. 

1.4. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość zbierania przez lokalnych koordynatorów 

projektu innych, bardziej szczegółowych danych potrzebnych do sporządzenia jak 

najbardziej dokładnej i szczegółowej analizy usług ekosystemowych, w tym tych 

gromadzonych w terenie. Ostateczny zakres danych, sposób ich udostępnienia i zbierania 

zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy, po sporządzeniu 

szczegółowej metodyki, która powstanie w konsultacji z Zamawiającym. Zamawiający 

dopuszcza możliwość publikacji wyników raportu w postaci artykułu naukowego (zalecane). 

Wówczas w artykule znajdzie się stosowny zapis dotyczący, że powstał on w ramach 

projektu Life „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski” 

(LIFEciconiaPL  LIFE15 NAT/PL/000728). 

1.5. Dane na temat projektu niezbędne do sporządzenia wstępnej metodyki analizy usług 

ekosystemowych. 

Główne cele w projekcie to: 

- zachowanie we właściwym stanie ochrony populacji bociana białego w dolinach rzek wschodniej 

Polski (ok. 1600 par), 

- ochrona zagrożonych i konfliktowych miejsc lęgowych bociana białego (400), 

- zmniejszenie spadku tolerancji społeczeństwa w stosunku do bociana białego, 

- ograniczenie śmiertelności bociana białego na skutek śmiertelnych porażeń prądem oraz kolizji z 

liniami 110 kV (4 linie), 

- podniesienie skuteczności podejmowania działań interwencyjnych związanych z ochroną gniazd 

bociana białego, 

- poprawa standardów funkcjonowania 2 ośrodków rehabilitacji specjalizujących się w leczeniu 

bocianów, 

- ochrona różnorodności biologicznej poprzez zabezpieczenie gatunku parasolowego. 

 

Główne zadania w projekcie to: 

- przeniesienie najbardziej zagrożonych i konfliktowych gniazd bociana białego na 300 słupów 

wolnostojących, montaż lub wymiana 60 platform i remont 40 gniazd (np. zmniejszenie ich ciężaru, 

przycięcie gałęzi, drzewa), 

- zabezpieczenie 270 stacji transformatorowych i stanowisk odłącznikowych w celu ograniczenia 

śmiertelności bocianów wskutek porażenia prądem, 

- zabezpieczenie za pomocą znaczników 4 odcinków linii 110 kV przecinających doliny rzeczne 

(ograniczenie kolizji), 

- stworzenie bazy danych GIS gniazd bociana białego 

- przekaz online z gniazda bociana białego w sezonie lęgowym, 

- zakup samochodu terenowego z podnośnikiem koszowym w celu podejmowania interwencji, 



  „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski” 

LIFEciconiaPL  LIFE15 NAT/PL/000728 

 

3 

 

- przeprowadzenie 5 szkoleń dla pracowników zakładu energetycznego, urzędów gmin,  weterynarzy, 

wolontariuszy, dotyczących interwencji przy gniazdach oraz udzielania pierwszej pomocy rannym i 

chorym bocianom, 

- remont i dostosowanie 2 ośrodków rehabilitacji do opieki nad bocianami w celu podniesienia 

standardów leczenia (w Biebrzańskim PN i Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi), 

- monitoring populacji lęgowej bociana białego w latach 207-2020 na 9 obszarach Natura 2000, 

- organizacja międzynarodowej konferencji na temat ochrony bociana białego. 

Informacje na temat projektu można znaleźć także na stronie:  

http://www.ptop.org.pl/ochrona/ptaki/bocian-bialy-w-ne-polsce/aktualnoci.html 

 

Nazwa i kod CPV:  

 90711500-9 monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej  

 90714000-5 audyt środowiskowy 

 

2. Termin wykonania usługi: 

Od dnia podpisania umowy do 12.12.2019 r., w tym: 

- przedstawienie wstępnych założeń metodyki badań w terminie do 30 dni od podpisania umowy 

- przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji szczegółowej metodyki badań w terminie 60 dni od 

akceptacji przez Zamawiającego wstępnych założeń metodyki badań. 

- przedstawienie raportu z monitoringu usług ekosystemowych do 12.12.2019 r. 

3. Opis wymogów stawianych Wykonawcy:  

3.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.: 

a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z 

następujących czynów: 

- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji 

ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania 

przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42); 

- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji 

urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 

195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 

2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, 

Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji 

zamawiającej lub wykonawcy; 

- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów 

finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48); 

- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, 

zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW 

(Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 

http://www.ptop.org.pl/ochrona/ptaki/bocian-bialy-w-ne-polsce/aktualnoci.html
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22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa 

lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej; 

- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z 

systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 

25.11.2005, s. 15); 

- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego 

procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1); 

b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na 

ubezpieczenie społeczne. 

3.2. Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym 

na lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania. 

3.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zdolności technicznej 

i zawodowej: dysponują co najmniej jedną osobą, którą skierują do realizacji zadania, która 

łącznie spełnia następujące warunki: 

a) jest autorem/współautorem co najmniej dwóch  recenzowanych publikacji z zakresu biologii 

i/lub ekologii zamieszczonych w czasopismach/czasopiśmie z tzw. listy filadelfijskiej (jako 

pierwszy lub ostatni autor), 

b) posiada doświadczenie w zaawansowanych analizach statystycznych potwierdzone co 

najmniej jednym odbytym szkoleniem/kursem z tego zakresu, 

c) posiada doświadczenie w metodach prowadzenia badań ekologicznych potwierdzone 

odbytym co najmniej jednym szkoleniem/kursem z tego zakresu. 

W celu potwierdzenia warunku Wykonawca wypełnia załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia osoby, 

która zostanie skierowana do realizacji zadania. Ocena wymogów względem Wykonawcy nastąpi 

wg zasady: spełnia/nie spełnia. 

W odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują usługi, odnośnie do których 

takie zdolności są niezbędne. W przypadku gdy Wykonawca chce polegać na zdolności innych 

podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, 

przedstawiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. W takim 

przypadku podmioty te będą weryfikowane pod kątem braku podstaw do wykluczenia na takich 

zasadach, jak Wykonawca. 

Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty jeżeli wskazana w ramach tego warunku udziału 

osoba (ekspert) będzie mieć dodatkowe doświadczenie w publikacji/publikacjach opisanych w 

7.2 .w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie osoby skierowanej do udziału przy realizacji 

zamówienia, (D)”, tj. polegające na posiadaniu doświadczenia w metodach  prowadzenia badań 
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ekologicznych, potwierdzone publikacjami z tzw. listy filadelfijskiej, których jest autorem 

(pierwszym lub ostatnim) – waga 30% (zg. Z pkt 7.2 Zapytania) 

 
 

4. Sposób przygotowania oferty:  

4.1. Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmować powinna pełny zakres czynności 

niezbędnych do jego wykonania. 

4.2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich w kwocie brutto.  

4.3. Dokumenty składające się na ofertę Wykonawcy: 

1) Formularz oferty, 

2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie z wymogami pkt. 3.1. (zawarte we 

wzorze Formularza oferty), 

3) wykaz doświadczenia, zgodnie z wymogami pkt 3.3. (Załącznik nr 4), 

4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z 

innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie – w przypadku oferty złożonej w formie 

pisemnej – oferta złożona drogą elektroniczną – oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia 

poświadczona notarialnie będzie skanem lub fotokopią przekazaną wraz z pozostałymi 

dokumentami składającymi się na ofertę, 

 

5. Forma złożenia oferty: 

1) w formie pisemnej, na adres: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w zamkniętej 

kopercie, opisanej: OFERTA na „Monitoring usług ekosystemowych”, bądź  

2) drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: azbyryt@ptop.org.pl Wiadomość 

elektroniczna w tytule powinna być opisana: OFERTA na „Monitoring usług ekosystemowych” 

5.1. Jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem 

upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego. 

5.2. Oferty, niezależnie w jakiej formie zostaną złożone, będą otwarte w dniu i godzinie wyznaczonej 

na otwarcie ofert. Oferty w formie elektronicznej muszą znaleźć się na skrzynce Zamawiającego 

najpóźniej w dacie i godzinie wyznaczonej na składanie ofert. 

5.3.  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie powiadomiony o 

wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie. Otwarcie ofert jest jawne. 

5.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania ofert pod kątem zaoferowania rażąco niskiej 

ceny, na zasadach opisanych w Regulaminu postępowań o zamówienia prowadzone przez PTOP.  

5.5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

5.6. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego. 

5.7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po otwarciu 

ofert, przed zawarciem umowy. 

5.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 

oraz Regulaminu postępowań o zamówienia prowadzone przez PTOP  



  „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski” 

LIFEciconiaPL  LIFE15 NAT/PL/000728 

 

6 

 

6. Termin składania ofert  

6.1. Oferty należy złożyć do dnia 15 grudnia 2017 r. do godziny 15:00 na adres: Sekretariat PTOP, ul. 

Ciepła 17, 15-471 Białystok, bądź drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy skanu/fotokopii oferty, na adres e-mail:  

azbyryt@ptop.org.pl, 

6.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2017 r. o godzinie 15:10. 

6.3. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Adam Zbyryt – tel. 85 664 22 55,  

e-mail: azbyryt@ptop.org.pl.  

7. Kryteria oceny ofert 

7.1. Cena brutto (C ) za realizację całego zamówienia – waga 70%; 

Sposób obliczenia wagi w kryterium „Cena”: (cena najniższa ÷ cena oferowana) × 70 pkt 

Za kryterium ceny wykonawca może uzyskać maksymalnie 70 punktów. 

 

7.2. Doświadczenie osoby skierowanej do udziału przy realizacji zamówienia, (D) polegające na 

posiadaniu doświadczenia w metodach prowadzenia badań ekologicznych, potwierdzone 

publikacjami z tzw. listy filadelfijskiej, których jest autorem (pierwszym lub ostatnim) – waga 

30% 

Wykonawca wskaże: 

1) publikację z zakresu badań ekologicznych, której osoba skierowana do udziału w realizacji 

zamówienia jest autorem lub współautorem (wyłącznie pierwszym lub ostatnim) oraz 

miejsce publikacji  (czasopismo z tzw. listy filadelfijskiej)  

Obliczanie wartości punktowej dla kryterium doświadczenia osoby skierowanej do udziału 

przy realizacji zamówienia (D) max 30 pkt:  

za każdą publikację opisaną w pkt 7.2 ppkt 1) Wykonawca otrzyma 10 pkt, 

Maksymalnie Wykonawca może zdobyć 30 pkt, z zastrzeżeniem, że w przypadku posiadania 

większego doświadczenia, za które na podstawie punktacji otrzymałoby ponad 30 pkt, 

Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów – 30. 

W przypadku nie wskazania żadnego doświadczenia/publikacji zgodnego z opisem pkt 7.2. 

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, Zamawiający przyjmie, że nie spełnia on 

warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 3.3. lit. c. 

Wykazanie doświadczenia na potrzeby tego kryterium – załącznik nr 4 do Zapytania część II. 

W przypadku wątpliwości co do oświadczeń Wykonawcy w zakresie doświadczenia, Zama-
wiający ma prawo wezwać go do wyjaśnienia okoliczności potwierdzających deklarowane do-
świadczenie. 

 
 

7.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów w 

oparciu o kryteria określone w pkt 8. Jeżeli dwie lub więcej ofert będzie zawierało taką samą 

mailto:azbyryt@ptop.org.pl
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liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli te oferty będą miały taką 

samą cenę – Zamawiający wezwie do złożenia dodatkowych ofert cenowych. 1 pkt = 1%. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, zarówno przed jak i po 

otwarciu ofert. 

 

Spis załączników: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu, 

2. Załącznik nr 2 – mapka wskazująca obszar realizacji projektu 

3. Załącznik nr 3 – wzór umowy, 

4. Załącznik nr 4 – Wykaz doświadczenia osoby skierowanej do udziału w realizacji zamówienia, 

5. Załącznik nr 5 – Regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez PTOP. 

 

 
  Zatwierdzam:  

Adam Zbyryt  
koordynator projektu LIFE Dolina Biebrzy 

  


