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

Białystok, dn. 15 lutego 2017 r. 
Nr postępowania: DUBELT-4/2017 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 
(adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej 
„Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących 
częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-
00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe: 
 

Redukcja drapieżników poprzez ich odstrzał i odłów (150 osobników rocznie) 
(HRP II, pkt 1, ppkt 1.3).  

 
Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin 
rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska 
(PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś 
priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest redukcja (poprzez odstrzał) 450 osobników 

drapieżników (tj. lis, jenot, kuna i norka amerykańska) w ciągu 3 lat w ostojach 
Gródek, Rabinówka, Downiewo i Cieliczanka (województwo podlaskie, powiat 
białostocki, gmina Gródek, Michałowo).   

1.2. Obszar objęty redukcją drapieżników został określony w załączniku nr 4. 
1.3. Ilość przewidzianych do odstrzału drapieżników w obrębie danego obwodu 

łowieckiego w ciągu 3 lat projektu wynosi: 
 

Numer obwodu 
łowieckiego 

Proponowana 
do ostrzału ilość drapieżników  

w ciągu jednego roku 

Maksymalna ilość 
odstrzelonych 
drapieżników  

w ciągu trzech lat 
trwania projektu 

160  Min 15 – 30 max  90 

179 10  30 

180 Min 15 – 20 max  60 

212 10 30 

229, 230 (łącznie) Min 10 – 20 max 60 

194, 211 (łącznie)  Min 40 120 
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210  Min 10 – 20 max  60 

Łączna ilość 150 450 

 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w stosunku do obwodów 
wskazanych w zestawieniu tabelarycznym powyżej (za wyjątkiem obwodów 229 i 230 
- które liczy się jako jedna część oraz obwodów 194 i 211 – które również liczy się 
jako jedną część). 
 
UWAGA! 
Zamówienie obejmuje swoim zakresem jedynie odstrzał – redukcja poprzez odłów 
będzie realizowana przez Zamawiającego w późniejszym etapie projektu. 

 
CPV: 77 60 00 00-6 usługi myśliwskie 
 
2. Sposób świadczenia usługi 
2.1. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi nastąpić zgodnie z obowiązującym prawem, 

przy czym Wykonawca winien legitymować się pełną możliwością wykonania 
przedmiotu zapytania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z 
prawem łowieckim. Wykonawca winien legitymować się dokumentem 
potwierdzającym  możliwość wykonywania odstrzałów na obszarze wskazanych 
obwodów łowieckich  i dostarczyć go Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

2.2. Do każdego zredukowanego osobnika Wykonawca zobowiązuje się dołączyć dowód 
pozyskania w postaci ogona wraz z informacją o nazwie gatunku, dacie i miejscu 
pozyskania. Tuszkę zwierzęcia Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2.3. Zamawiający będzie odbierał ww. dowody redukcji raz na kwartał w czasie i miejscu 
ustalonym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający 
zobowiązuje się do odbioru ww. dowodów odstrzału drapieżnika (ogonów) w terminie 
7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

 
3. Termin realizacji zamówienia. 
Usługa będzie świadczona od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. 
 
4. Sposób płatności.  
Zapłata za świadczone usługi będzie dokonywana kwartalnie, w oparciu o wystawioną 
fakturę vat/rachunek, przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, proporcjonalnie do 
okresu trwania umowy i w oparciu o ilości faktycznie zredukowanych drapieżników. 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu 
5.1. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia 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 definicja 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 
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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 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. 

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dokumentuje oświadczeniem 
własnym lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zaproszenia (formularz ofertowy). 
5.2. 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 własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
Zaproszenia (formularz ofertowy). 
 
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni 
6.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
6.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 
6.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o 
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wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak 
niż 60 dni. 

6.4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, zawiadamiając o tym Zamawiającego. 
 

7. Sposób przygotowania oferty, termin składania ofert oraz ich ocena 
7.1. Oferty należy złożyć do dnia 8 marca 2017 r. do godz. 15:00. Otwarcie ofert nastąpi 

w dniu 8 marca 2017 r. o godz. 15:10. 
7.2. Oferty należy złożyć w formie pisemnej, na adres: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 

15-471 Białystok, w zamkniętej kopercie, opisanej: „Redukcja drapieżników”, bądź 
drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: 
mpotocka@ptop.org.pl 

7.3. Wiadomość elektroniczna w tytule powinna być opisana tytułem postępowania. 
7.4. 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. 

7.5. 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. 

7.6. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie 
powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie. Otwarcie ofert jest 
jawne. 

7.7. Dokumenty składające się na ofertę Wykonawcy: 
1) formularz oferty 
2) 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. 

7.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania ofert pod kątem zaoferowania 
rażąco niskiej ceny, na zasadach opisanych w Regulaminie.  

7.9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
7.10. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi drogą 

elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu Zapytania 
ofertowego. 

7.11. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i 
po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy. 

7.12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego oraz Regulaminu. 

7.13. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Marta Potocka – tel. 693 390 213, 
e-mail: mpotocka@ptop.org.pl 

7.14.  Kryteria oceny ofert: 
cena brutto za redukcję jednego drapieżnika – waga 100% 
 

 sposób obliczenia wagi: (cena najniższa ÷ cena oferowana) × 100 pkt 
Za kryterium ceny wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
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Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów w 
oparciu o określone kryteria. Jeżeli dwie lub więcej ofert będzie zawierało taką samą 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. Umowa z Wykonawcą 
Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach 
określonych w niniejszym Zaproszeniu (załącznik nr 3), niezwłocznie po ogłoszeniu 
rozstrzygnięcia. Przed podpisaniem umowy Wykonawca okaże Zamawiającemu dokument 
uprawniający do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. W sytuacji uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający ma prawo 
wybrać kolejną w rankingu ofertę 
 
 
 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – Regulamin udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu z dnia 

25 lipca 2016 r. 
3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy 
4. Załącznik nr 4 – Obszar objęty redukcją drapieżników   
 
 
 

Zatwierdziła pod względem merytorycznym i formalnym: 
Kierownik projektu: Marta Potocka 

 
 
 

................................................................. 
(podpis) 

 
 

 


