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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. 12 maja 2017 r. 

Nr postępowania: DUBELT-9/2017 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
zgodnie z zasadą konkurencyjności 

 

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 „Zamawiają-
cym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta 
na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Pusz-
cza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego 
przedmiotem jest wykonanie zadań: 

 

• Montaż diverów (8 szt.) i wykonanie monitoringu wraz z raportem dotyczącym 
zmian warunków hydrologicznych na terenie realizacji hydroinwestycji (zadanie 
HRP II, 4) 

• Monitoring fitosocjologiczny wraz z raportem na terenie realizacji hydroinwestycji 
(zadanie HRP II, 5) 

  
współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działa-
nia 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Zadanie I – Montaż diverów (8 szt.) i wykonanie monitoringu wraz z raportem dotyczącym 
zmian warunków hydrologicznych na terenie realizacji hydroinwestycji (zadanie HRP II, 4)  
Prace terenowe 
1. W ramach zadania I Wykonawca zamontuje 8 szt. diverów na terenie planowanej do realiza-

cji hydroinwestycji (obejmującej remont istniejących przepustów, zasypanie rowów meliora-
cyjnych). 

2. Miejsce montażu diverów: obręb Gródek, gmina Gródek, obręb Kuryły, gmina Michałowo, 
powiat białostocki, województwo podlaskie. Dokładna lokalizacja zostanie wspólnie ustalona 
przez obie strony po podpisaniu umowy. Udostępnienie działek leży w gestii Zamawiające-
go. 

3. Zamawiający przekaże divery wraz z niezbędnym osprzętem (piezometry) Wykonawcy w 
dniu podpisania umowy. 

mailto:sekretariat@ptop.org.pl
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4. Wykonawca w ramach zadania wykona monitoring hydrologiczny, obejmujący zaprogramo-
wanie i sczytywanie danych z 8 diverów i kompatybilnego z nimi baro-divera (dostępnego u 
Zamawiającego w Stacji Terenowej PTOP w Kalitniku) do dnia 30 listopada 2019 r. 

5. Wykonawca w ramach monitoringu hydrologicznego zobowiąże się również do wykonania 
ich odczytów dwukrotnie w ciągu każdego roku hydrologicznego – 2017, 2018 i 2019. Od-
czyt i kontrola urządzeń powinny odbyć się w pierwszym tygodniu każdego roku hydrolo-
gicznego oraz dodatkowo w drugiej połowie kwietnia (przed rozpoczęciem sezonu wegeta-
cyjnego), przy czym ze względów pogodowych wiosenny termin może ulec zmianie po kon-
sultacji z Zamawiającym. 

Prace kameralne 
Prace terenowe powinny zostać podsumowane przez Wykonawcę w formie raportów rocznych 
za lata hydrologiczne 2017 i 2018 oraz raportu końcowego 2019 (podsumowującego 3 lata ob-
serwacji), które zawierać będą: 
 opracowanie hydrogramów stanów wody na podstawie skompensowanych i 

zweryfikowanych wyników pomiarów położenia zwierciadła wody, 
 obliczenie charakterystyk stanów wody w odczytanych lokalizacjach i dokonanie interpretacji 

uzyskanych wyników pomiarów (ocenę częstości i czasów trwania stanów wody na różnych 
głębokościach względem powierzchni terenu),  

 wykonanie map położenia uśrednionego zwierciadła wody na obszarach objętych badaniami 
dla roku hydrologicznego oraz odrębnie dla każdego miesiąca sezonu lęgowego tj. od 
kwietnia do lipca, 

 analizę serii danych pod kątem wymagań siedliskowych ptaków siewkowych objętych 
monitoringiem ornitologicznym (dubelt, czajka, rycyk, krwawodziób, kszyk), w oparciu o dane 
dostarczone przez Zamawiającego, a pochodzące z jednocześnie prowadzonego 
monitoringu ornitologicznego (wykonawca monitoringu ornitologicznego wybrany na skutek 

rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie nr DUBELT-7/P/2017 z dn. 23 marca 2017 r.), 
 analizę statystyczną różnic serii danych i opisanych wskaźników hydrologicznych 

określonych w badanych siedliskach Niecki Gródecko-Michałowskiej, 
 raporty należy dostarczyć w wersji papierowej (3 egz.) i w wersji elektronicznej (1 egz.). 

 
Zadanie II – Monitoring fitosocjologiczny wraz z raportem na terenie realizacji hydroinwe-
stycji (zadanie HRP II, 5) 
  
W ramach zadania przewidziano dokonanie analizy zmian zachodzących w zbiorowiskach ro-
ślinnych na terenie inwestycji związanej z remontem przepustów z zastawkami oraz zasypaniem 
rowów melioracyjnych (obręb Gródek, gmina Gródek, obręb Kuryły, gmina Michałowo, powiat 
białostocki, województwo podlaskie). Udostępnienie działek leży w gestii Zamawiającego. 
 
Monitoring ten powinien objąć wykonanie zdjęć fitosocjologicznych przed realizacją hydroinwe-
stycji oraz po jej przeprowadzeniu w wybranych (tych samych) punktach obserwacyjnych. 
 
Prace terenowe 
Monitoring fitosocjologiczny powinien być wykonany w 2 terminach, tj. po podpisaniu umowy 
(2017 r.) oraz w 2019 roku. 
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Na wskazanym przez Zamawiającego obszarze należy wykonać zdjęcia fitosocjologiczne meto-
dą Braun-Blanqueta (dziewięciostopniową) w miejscach reprezentatywnych pod względem fito-
socjologicznym dla poszczególnych fitocenoz. Dla każdej fitocenozy należy wykonać obligato-
ryjnie 3 zdjęcia fitosocjologiczne (o powierzchni 25 m2 w przypadku fitocenoz nieleśnych i 100 
m2 w przypadku fitocenoz leśnych), przy czym w przypadku gdy jej powierzchnia przekracza 1 
ha, powinno być wykonane kolejne zdjęcie fitosocjologiczne na każdy analizowany ha. Miejsca 
wykonania zdjęć fitosocjologicznych powinny być rozmieszczone w miarę możliwości równo-
miernie. Ponadto należy skartować (nanieść na mapę szczegóły terenu) rzadkie i chronione ga-
tunki roślin występujące na badanym obszarze. Wszystkie zdjęcia fitosocjologiczne dokumentu-
jące stwierdzone zbiorowiska oraz miejsce występowania rzadkich i chronionych gatunków ro-
ślin powinny być lokalizowane za pomocą odbiornika GPS, a następnie archiwizowane w punk-
towej warstwie wektorowej, w formacie shapefile (układ Poland CS94 – EPSG:2180). 
Prace kameralne 
Po pierwszym roku monitoringu (w terminie do 30.11.2017 r.) należy wykonać raport okresowy 
przedstawiający rozmieszczenie (mapę) i charakteryzujący roślinność oraz występowanie 
rzadkich i chronionych gatunków roślin na badanym obszarze. Zdjęcia fitosocjologiczne powinny 
być zestawione w tabele fitosocjologiczne, a podział na poszczególne grupy poparty analizami 
statystycznymi. Raport należy dostarczyć w wersji papierowej (3 egz.) i w wersji elektronicznej 
(1 egz.). 
W terminie do 30.11.2019 r. należy wykonać raport podsumowujący 3 lata trwania projektu. 
Raport powinien zawierać elementy umieszczone w raporcie cząstkowym, a ponadto te same 
elementy (tabele fitosocjologiczne, mapy zasięgów roślinności), lecz wynikające z obserwacji 
powtórzonych w 2019 roku. Ponadto powinien zawierać podsumowanie zaobserwowanych 
zmian zasięgów i składu gatunkowego roślinności poparte analizami statystycznymi. Raport 
należy dostarczyć w wersji papierowej (3 egz.) i w wersji elektronicznej (1 egz.). 
 
II. Nazwa i kod zgodnie z CPV 
 
907 115 00-9 Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej 
 
III. Terminy realizacji zamówienia, szacunkowa wartość zamówienia netto 
1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 

 

 
L. p. 

 
Raporty – dotyczy zadania I i II 

Terminy dostarcze-
nia raportów 

1. Raport cząstkowy zadania I i II  30.11.2017 r. 
2 Raport cząstkowy zadania I  30.11.2018 r. 
3. Raport końcowy zadania I i II 30.11.2019 r. 

 
2. Wartości szacunkowe zamówienia – zadanie I – 8 943,09 zł netto, zadanie II – 12 195,13 zł 

netto.  
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu 
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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 zwal-
czania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42); 

 korupcji, zgodnie z definicją zawartą 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 fi-
nansowych” 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 zwalcza-
nia terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia prze-
stępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o któ-
rych mowa w art. 4 tej decyzji ramowej; 

 prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzy-
staniu 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 definicją zawartą 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 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz ofertowy). 
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitało-

wych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciąga-
nia zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czyn-
ności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wy-
konawcą, 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, pełno-

mocnika, 
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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 wy-
konawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (for-
mularz ofertowy). 
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 

zdolności technicznej lub zawodowej tj.: dysponują co najmniej jedną osobą (ekspert), która 
weźmie bezpośredni udział przy wykonywaniu zamówienia posiadającą: 

 
Dotyczy zadania I (ekspert hydrolog): 

a) wykształcenie wyższe z zakresu biologii lub ochrony środowiska; 
oraz 

b) doświadczenie w odczytywaniu elektronicznych urządzeń pomiarowych stanów wód na 
obszarach chronionych, potwierdzone uczestnictwem w co najmniej 1 zrealizowanym 
przedsięwzięciu (np. badaniu naukowym lub zamówieniu) mającym na celu interpretację 
pomiarów stanów wody na terenach chronionych); 
oraz 

c) doświadczenie w zakresie analiz hydrologicznych pod kątem wymagań siedliskowych 
ptaków siewkowych i/lub siedlisk potwierdzone autorstwem co najmniej 1 wytycznych/ 
/opracowań dotyczących gatunków i/lub obszarów; 

 
Dotyczy zadania II (ekspert fitosocjolog): 

d) wykształcenie wyższe z zakresu biologii lub ochrony środowiska; 
oraz 

e) doświadczenie w wykonywaniu monitoringu fitosocjologicznego w obszarach chronio-
nych, potwierdzone uczestnictwem w co najmniej 1 zrealizowanym przedsięwzięciu 
(np. badaniu naukowym lub zamówieniu) mającym na celu ocenę stanu siedlisk na tere-
nach chronionych. 
 

Dopuszcza się wskazanie jednego eksperta – wówczas wskazana osoba winna posiadać wy-
magane doświadczenie hydrologiczne i fitosocjologicznie (łącznie). 
 
Tereny chronione - w rozumieniu polskiej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. 2016 poz. 2134). 
 
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego wykazu osób sporządzonego na lub 
zg. z załącznikiem nr 2 do zapytania. 
 
Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień co do 
okoliczności potwierdzających deklarowane przez Wykonawcę doświadczenie/kwalifikacje (pod 
warunkiem, że wyjaśnienie nie będzie prowadzić do zmiany treści złożonej oferty), ponadto 
przed podpisaniem umowy z wyłonionym Wykonawcą może żądać przedłożenia dokumentów 
potwierdzających doświadczenie i/lub wykształcenie i/lub wiedzę, np. umów z protokołem odbio-
ru bez wad, opracowań, publikacji bądź raportów. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002134
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4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. Wyko-
nawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki, na takich 
zasadach jak wykonawcy krajowi. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę.  

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o do-
kumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, metoda warunku granicz-
nego – spełnia/nie spełnia. 

 
V.  Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych  
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

 
VI. Sposób obliczenia ceny oferty 
1. Cena oferty na realizację zadania musi obejmować pełny zakres zamówienia określony  

w rozdziale I oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do dostarczenia przedmiotu za-
mówienia do Zamawiającego. 

2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku od 
towarów i usług. 

3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi cena brutto za 
realizację zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do Zapytania. 

 
VII. Kryteria i tryb oceny ofert 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich zna-

czeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1%: 
 
a) Cena brutto (C) – 55%  

 
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 55 pkt 

C = (C minimalna/C oferowana) x 55 pkt 
 

b) Doświadczenie osoby skierowanej do udziału przy realizacji zamówienia w odczy-
tywaniu elektronicznych urządzeń pomiarowych – zg. z rozdz. IV pkt 3 lit. b (Dp) – 
15%  
 

Obliczanie wartości punktowej dla kryterium doświadczenia osoby (eksperta hydrologa) 
skierowanej do udziału przy realizacji zamówienia (Dp) max 15 pkt: 

 
 

 
Doświadczenie – odczyt urządzeń pomiarowych 

 

 
Liczba pkt 1 pkt = 1 % 

 

co najmniej 3 przedsięwzięcia, o których mowa w rozdz. IV.3. lit. b 15 pkt 

co najmniej 2 przedsięwzięcia, o których mowa w rozdz. IV.3. lit. b 7,5 pkt 

co najmniej 1 przedsięwzięcie, o których mowa w rozdz. IV.3. lit. b 0 pkt 
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c) Doświadczenie osoby skierowanej do udziału przy realizacji zamówienia w zakre-

sie analiz hydrologicznych – zg. z rozdz. IV pkt 3 lit. c (Dh) – 15%  
 

Obliczanie wartości punktowej dla kryterium doświadczenia osoby (eksperta hydrologa) 
skierowanej do udziału przy realizacji zamówienia  (Dh) max 15 pkt: 

 

 
Doświadczenie – analiza hydrologiczna 

 

 
Liczba pkt 1 pkt = 1 % 

 

co najmniej 3 wytyczne/opracowania, o których mowa w rozdz. IV.3. 
lit. c 

15 pkt 

co najmniej 2 wytyczne/opracowania, o których mowa w rozdz. IV.3. 
lit. c 

7,5 pkt 

co najmniej 1 wytyczne/opracowania, o których mowa w rozdz. IV.3. 
lit. c 

0 pkt 

 
d) Doświadczenie osoby skierowanej do udziału przy wykonywaniu oceny siedlisk – 

zg. z rozdz. IV pkt 3 lit e (Ds) – 15%  
 

Obliczanie wartości punktowej dla kryterium doświadczenia osoby (ekspert fitosocjolog) 
skierowanej do udziału przy realizacji zamówienia (Ds) max 15 pkt: 

 

 
Doświadczenie – ocena siedlisk 

 

 
Liczba pkt 1 pkt = 1 % 

 

co najmniej 3 przedsięwzięcia, o których mowa w rozdz. IV.3. lit. e 15 pkt 

co najmniej 2 przedsięwzięcia, o których mowa w rozdz. IV.3. lit. e 7,5 pkt 

co najmniej 1 przedsięwzięcie, o których mowa w rozdz. IV.3. lit. e 0 pkt 

 
e) Zamawiający dokona oceny (O) złożonych ofert według następującego wzoru:  

O = C + Dp + Dh + Ds 
 
2. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówie-
nia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli 
dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie kry-
terium ceny, a w przypadku złożenie ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie 
tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych. 

 
VIII. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 
1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Zapytania. 
2. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - wg załącznika nr 2 do Zapytania 
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3. 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. 
 

IX. Miejsce, termin i forma złożenia oferty 
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej: Montaż dive-

rów wraz z wykonaniem monitoringu hydrologicznego (HRP II, 4) oraz monitoring fito-
socjologiczny (HRP II, 5) w Sekretariacie PTOP, ul. Ciepła 17 w Białymstoku. 

2. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-
471 Białystok. 

3. Ofertę należy złożyć do dnia 22 maja 2017 r. do godziny 11:00. 
4. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 22 maja 2017 r. o godzinie 11:05.  
5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów Wyko-

nawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy. 
 
X. Termin związania ofertą  
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofer-

tą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłu-
żenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związa-
nia ofertą, zawiadamiając o tym Zamawiającego. 

5. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający Wykonawców, którzy złożyli oferty 
o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego. 

 
XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
1. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wy-

konawcy będą przekazywać w formie pisemnej lub elektronicznej e-mailem:                    
dmusial@ptop.org.pl lub faksem.  
 

XII.  Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja Zapytania 
1. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące przedmiotowego Zapytania. 
2. Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres        

dmusial@ptop.org.pl    
3. Odpowiedzi przekazywane są Wykonawcom zadającym pytania i publikowane na stronie 

internetowej Zamawiającego oraz w Bazie konkurencyjności bez ujawniania źródeł zapyta-
nia. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść Zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie interne-
towej. Jeżeli w wyniku zmiany niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na swojej stro-
nie internetowej oraz w bazie konkurencyjności. 

 

mailto:dmusial@ptop.org.pl
mailto:dmusial@ptop.org.pl
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XIII.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Pani Dominika Piotrowska, tel. 85 
6642255. 

 
XIV. Umowa z Wykonawcą 
1. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach 

określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 3 do Zapytania, niezwłocznie po ogłoszeniu 
rozstrzygnięcia Zapytania. 

 
XV.  Inne informacje dotyczące Zapytania 
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy 

zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty spo-
rządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczo-
nym przez Wykonawcę. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomoc-
nika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania po-
szczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi 
znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w 
szczególności: 

 łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 

 oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 
5. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do uzupełnienia 

oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. IV, w tym zobo-
wiązań innych podmiotów oraz dokumentów pełnomocnictw. Do uzupełnień stosuje się od-
powiednio przepisy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 
2164 ze zm.). Nie podlegają uzupełnieniu informacje wymagane w ramach kryteriów oceny 
ofert. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do 
treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po 
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:  

 brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone, 

 cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może 
przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia, 

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

 instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu za-
mówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.  

8. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy: 

 Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,  



„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 

 

                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                    
10 

 gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie 
będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udzia-
łu w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony. 

9. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający za-
strzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy. 

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy Regulaminu (Za-
łącznik nr 4). 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Wykaz osób  
Załącznik nr 3 – Wzór umowy 
Załącznik nr 4 – Regulamin udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 

 
 

Zatwierdziła: 
  Kierownik projektu - Marta Potocka 

 

 
................................................................. 

(podpis) 


