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ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY  
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na 

 
Zakup 5 koników polskich do wypasu w ostojach lęgowych cietrzewia  

(HRP II, Zadanie 22)   
 

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-00-328/10), 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-
Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 
15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu 
Zawierania Umów PTOP § 3 pkt 4 i 5 dokonuje następujących zmian w treści zaproszenia do 
złożenia oferty: 

I. Zmienia treść pkt 1 pkt  2 lit a 

Było: 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup koników polskich przez Zamawiającego, w ilości 5 

klaczy. 
2. Wymagania, jakie musi spełniać każdy konik:  

a) wiek minimum 4 lat po pierwszym wyźrebieniu, maksymalnie 8 lat (rocznikowo), 
 

Powinno być: 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup koników polskich przez Zamawiającego, w ilości 5 

klaczy. 
2. Wymagania, jakie musi spełniać każdy konik:  

a) wiek minimum 4 lat co najmniej po jednym wyźrebieniu, maksymalnie 8 lat 
(rocznikowo), lub starsze tj. w wieku do 18 lat, zaźrebione ogierem konika polskiego 
z licencją. 

 
II. Zmienia treść pkt 4 ppkt 4.2 
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Było: 
„Wykonawca wraz z dostarczeniem klaczy Zamawiającemu na adres w Kalitniku będzie 
zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia od weterynarza o stanie zdrowia koni, oraz 
dostarczenia ich paszportów i zaświadczeń”. 
 

Powinno być: 
„Wykonawca wraz z dostarczeniem klaczy Zamawiającemu na adres w Kalitniku będzie 
zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia od weterynarza o stanie zdrowia konia, 
zaświadczenia potwierdzającego, że klacz jest objęta programem, paszportu oraz licencji. 
Ponadto dostarczy świadectwo pokrycia ogierem, który zaźrebił oferowaną w zapytaniu 
klacz”.  
 

III. W pkt 1 dodaje ppkt 3 o treści:  
„Przedmiot zamówienia obejmuje również przewiezienie koników do miejsca ich dostawy tj. 
Kalitnik 2, 16-050 Michałowo, zgodnie z wymaganiami opisanymi we wzorze umowy”. 
 

IV. Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 30.07.2015 r. na 04.08.2015 r.  
 
 

 


