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Białystok, 26 marca 2013 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, 
tel./fax. 85 664 22 55 (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), 
zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, 
poz. 93 ze zm.) oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na: 

ZAKUP AKCESORIÓW DO OBR ĄCZKOWANIA PTAKÓW   

który jest związany z realizacją zadania A.3 będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta 
Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

I.  Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup akcesoriów od obrączkowania ptaków, w tym:  
− sieci ornitologicznych 
− suwmiarek ornitologicznych 
− worków na ptaki 
− koszy na ptaki 
− wagi elektronicznej 
− drabiny jednostronnej z podestem 

 
2. Ww. akcesoria charakteryzować będą następujące parametry: 

 
a) Sieci ornitologiczne  

− Ilość: 6 sztuk 
− Materiał: nylon (przędza, 110/2) 
− Długość: 18 m 
− Wysokość: 3-3,2 m 
− Liczba półek: 4 
− Wielkość oczka: 22 mm 
 

b) Sieci ornitologiczne  
− Ilość: 1 sztuka 
− Materiał: nylon (przędza, 110/2) 
− Długość: 12 m 
− Wysokość: 3-3,2 m 
− Liczba półek: 4 
− Wielkość oczka: 22 mm 
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c) Sieci ornitologiczne  
− Ilość: 2 sztuki 
− Materiał: nylon (przędza, 70/2) 
− Długość: 18 m 
− Wysokość: 3-3,2 m 
− Liczba półek: 5 
− Wielkość oczka: 19 mm 

 
d) Suwmiarki ornitologiczne: 

− Ilość: 2 sztuki 
− Materiał: plastik wzmacniany włóknami węglowymi 
− Wskaźnik: Analogowy zegarowy 
− Dokładność: 0,1 mm, zakres pracy 0-150 mm 
− Waga: do 100 g 
− Opcje pomiaru: wewnątrz, zewnątrz, głębokość 
 

e) Worki na ptaki: 
− Ilość: 20 sztuk 
− Materiał: dobrze przepuszczający powietrze 
− Wymiary: 25x30 cm 

 
f) Kosze na ptaki: 

− Ilość 4 sztuki 
− Materiał: Wiklina 
− Wymiary: dł. 50 cm, szer. 40 cm, wys. 35 cm, 
− Uchwyt z wikliny 
− Brak dekla zamykającego 

 
g) Waga elektroniczna: 

− Ilość:1 sztuka 
− Zakres pracy: co najmniej 0-500 g, maksymalnie 0-1000 g 
− Dokładność 0.1 g 
− Wyświetlacz LCD z podświetleniem 
− Temperatura pracy: 5 - 25 ˚C 
− Wskaźnik stabilnego odczytu 
− Szalka plastikowa: średnica 100-140 mm 
− Funkcja tarowania 
− Zasilanie na baterie 
− Waga: max. 400 g 
− Żywotność baterii: do 40h 
− Gwarancja: co najmniej 2 lat 

 
h) Drabina jednostronna z podestem, wolnostojąca: 

− Ilość: 1 sztuka 
− Materiał: Aluminium 
− Liczba stopni: 5 + podest 
− Wysokość podestu: 120-125 cm 
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− Oparcie 
− Długość: do 2 m 
− Waga: 5-6 kg  
− Gwarancja: 5 lat 
 

3. Warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 
Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy przedmiot zamówienia wraz z kartą gwarancyjną 
(jeśli wymagana) do Sekretariatu PTOP przy ul. Ciepłej 17 w Białymstoku.  

 
II.  Składanie ofert częściowych 

 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, oddzielnie na 3 części zamówienia, w 
których skład wchodzą: 
1. sieci ornitologiczne, suwmiarki ornitologiczne, worki na ptaki, waga elektroniczna 
2. kosze na ptaki 
3. drabina jednostronna z podestem, wolnostojąca  

 
III.  Termin płatności 

Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania 
faktury przez Zamawiającego. 

 
IV.   Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 

Wymagany termin dostawy przedmiotu zamówienia – do 15 kwietnia 2013 r.  
  

V. Sposób przygotowania oferty 
1. Wykonawca przedłoży ofertę wraz z kopią karty produktu (specyfikacją), zawierającą 

parametry oferowanego sprzętu nie gorsze od wymaganych podając cenę netto, kwotę 
podatku VAT i cenę brutto przedmiotu zamówienia. 

2. Cena oferty  ma obejmować pełny zakres dostawy i zawierać wszystkie elementy niezbędne 
do wykonania zamówienia, w tym koszt dostawy do siedziby Zamawiającego. 

 
VI.  Kryteria i tryb oceny ofert 

Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto. Kryterium oceny ofert: 
cena - 100%. 

 
VII.  Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 

Kopia karty produktu (specyfikację) z parametrami technicznymi oferowanego sprzętu. 
 
VIII.  Miejsce, termin i forma złożenia oferty 
1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475 w formie 

pisemnej, faksem na nr: 85 664 22 55 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: 
dmusial@ptop.org.pl. 

2. Ofertę należy złożyć do 3 kwietnia 2013 r.  
3. Osobą do kontaktu jest Pani Dominika Musiał – tel. 85 664 22 55 
  

IX.  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 
1. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie, faksem 

lub drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu zapytania. 
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po 

otwarciu ofert, przed zawarciem umowy. 
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3. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta niezwłocznie 
po rozstrzygnięciu zapytania. 

 
 
 

Zatwierdzam: 
Kierownik projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina 

Górnej Narwi” 
Dominika Musiał 

 
…………………. 

(podpis) 


