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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, 
tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 
Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów 
Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn: 
 

REDUKCJA 150 DRAPIEŻNIKÓW NA TERENIE OSTOI CIETRZEWIA: RABINÓWKA, 
CHOMONTOWCE, 

 
które jest związane z realizacją zadania będącego częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia 
na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest redukcja (poprzez odstrzał) do 150 osobników drapieżników  
(tj. lis, kuna, jenot i norka amerykańska) w ostoi cietrzewia w obwodzie 70 (rezerwat przyrody 
Rabinówka) i w obwodzie 65 (Chomontowce) w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2015 r. 
2. Sposób redukcji drapieżników w ostojach cietrzewia i zasady współpracy 
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. 

2.2. Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia jednej osoby do stałego kontaktu z   
przedstawicielem Zamawiającego. 

2.3. Do każdego zredukowanego osobnika Wykonawca zobowiązuje się dołączyć dowód 
pozyskania w postaci ogona wraz z informacją o gatunku, dacie i miejscu pozyskania. 

2.4. Zamawiający będzie odbierał ww. dowody redukcji raz na kwartał w czasie i miejscu 
ustalonym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

 
3. Sposób przygotowania oferty 
Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 z podaną ceną brutto 
za jednego osobnika. 
 
4. Termin składania ofert i rozstrzygnięcie 
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4.1. Oferty należy złożyć do dnia 23 marca 2015 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: 
mpotocka@ptop.org.pl 

4.2. Oferta złożona drogą elektroniczną musi mieć formę skanu oferty podpisanej przez 
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. W tytule maila należy wpisać tytuł zapytania: 
„Redukcja drapieżników”. 

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

4.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania  
i którego cena będzie najniższa. 

4.5. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę o rozstrzygnięciu drogą 
elektroniczną. 

4.6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 
ofertę. 

4.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert, w tym w zakresie rażąco niskiej ceny, na zasadach 
opisanych w art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze 
zm). 

4.8. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
 
5. Termin realizacji zamówienia 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się do podpisania porozumienia  
w miejscu i terminie podanym przez Zamawiającego. 
 
 
 

Zatwierdzam: 
Kierownik projektu: „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” 

Marta Potocka 
 

 

 

……………………. 

(podpis) 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Mapa z lokalizacją obwodu 70 
2. Załącznik nr 2 – Mapa z lokalizacją obwodu 65 
3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy 
4. Załącznik nr 4 – Regulamin Zawierania Umów PTOP 
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