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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Polskie Towarzystwo Ochrony PtakówKrajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Ciepła 17

Miejscowość:  Białystok Kod pocztowy:  15-471 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Sekretariat PTOP Tel.: +48 856642255

Osoba do kontaktów:  Anna Suchowolec, Mariusz Rostkowski

E-mail:  mpotocka@ptop.org.pl Faks:  +48 856642255

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.ptop.org.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Zebranie materiału genetycznego cietrzewia w krajowych ostojach w celu przyszłej reintrodukcji bądź zasilenia
istniejącej populacji w Puszczy Knyszyńskiej

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest:
- analiza struktury genetycznej istniejących obecnie populacji cietrzewia, a w szczegól-ności określenie wpływu
spadku liczebności na zmienność genetyczną poszczególnych populacji i zróżnicowania genetyczne pomiędzy
badanymi populacjami;
- oszacowanie stopnia zagrożenia poszczególnych populacji zjawiskiem inbredu;
- identyfikacja głównych populacji zasilających obecny system metapopulacji cietrzewia w Puszczy
Knyszyńskiej;
- umiejscowienie krajowych populacji cietrzewia na drzewie ewolucyjnym populacji eu-roazjatyckiej, dzięki
czemu możliwe będzie określenie genealogicznych zależności między populacjami krajowymi i populacjami z
innych rejonów Eurazji;
- opracowanie, w oparciu o dane genetyczne, wytycznych do prowadzenia dalszej ochrony czynnej tego
gatunku w ostoi knyszyńskiej oraz wskazanie populacji krajowych i zagranicznych, z których ptaki będą mogły w
przyszłości stanowić źródło reintrodukcji.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 73110000  
Dodatkowe przedmioty 90711500  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
CI-12/2015

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_PTOP
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-062504   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 094-170283  z dnia:  16/05/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
11/05/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert

Zamiast:
25/05/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
27/05/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
25/05/2015   Godzina: 10:10
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
27/05/2015   Godzina: 10:10
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-066339
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