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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, dnia 6 marca 2015 r. 

Nr postępowania: CI-7/2015 

 

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: 
 

Ocena liczebności cietrzewia na terenie Puszczy Knyszyńskiej. 
 
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. 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotowe zadanie polegać będzie na wykonaniu oceny liczebności populacji cietrzewia 
(Tetrao tetrix) w obrębie 8 tokowisk, na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 
Puszcza Knyszyńska w sezonie lęgowym 2015.  

Celem zamówienia jest poznanie stanu populacji cietrzewia w rejonie Puszczy Knyszyńskiej  
w obrębie wytypowanych 8 czynnych tokowisk.  

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku w 
sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (DZ.U. Nr 220, poz. 2237), 
cietrzew jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną gatunkową, w związku z tym w celach 
bezpieczeństwa wykaz tokowisk zostanie przedstawiona wybranemu wykonawcy, przed 
podpisaniem umowy. 

Metodyka prac:  
Liczenie tokujących kogutów cietrzewia na tokowiskach.  
Liczenie powinno odbywać się w okresie toków (od połowy marca do połowy maja), przy dobrych 
warunkach pogodowych (bezwietrznie i brak opadów), w godzinach porannych (liczenie samców 
cietrzewia obecnych na tokowiskach). Osoba kontrolująca dane tokowisko powinna zająć z góry 
ustaloną pozycję, aby całe tokowisko znajdowało się w polu widzenia i pozostawać w nim do 
zakończenia toków (rano, godz. 8.00). Niedopuszczalne jest poruszanie się po tokowisku w trakcie 
godów. Podczas kontroli należy notować liczbę zaobserwowanych lub słyszanych ptaków, w tym 
dokładny czas i lokalizację (kierunek) przylatujących, odzywających oraz odlatujących z tokowiska 
kogutów cietrzewia, a także liczbę zaobserwowanych lub słyszanych samic. Kontrolę jednego 
tokowiska należy przeprowadzić co najmniej dwukrotnie w trakcie sezonu. Po wykonaniu obu 
kontroli wszystkich tokowisk należy sporządzić raport podsumowujący, który powinien być 
przekazany zamawiającemu. 
Opisując każde tokowisko należy uwzględnić następujące parametry: 
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– położenie, 
– liczebność kogutów, 
– liczebność kur, 
– typ tokowiska 
– stan biotopu.  

 
2. Termin, miejsce oraz warunki realizacji zamówienia 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
– rozpoczęcie prac: po podpisaniu umowy (ok. 13 marca 2015 r.), 
– zakończenie umowy: do 31 sierpnia 2015 r. 

 
3. Sposób przygotowania oferty 

Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego 
zaproszenia z podaniem ostatecznej ceny brutto. 
 

4. Wymagane dokumenty 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujący warunek: 
a) przedłoży wykaz wykonanych co najmniej dwóch usług związanych z wykonywaniem 

inwentaryzacji przyrodniczych, dotyczących gatunków ptaków strefowych oraz wykaże się 
udziałem w badaniach awifauny na rzecz wymienionych opracowań.  

W celu potwierdzenia spełnienia tegoż warunku Wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie: 

 usług, ze wskazaniem: 
 nazwy i wartości szacunkowej wykonanej pracy, 
 nazwy gatunków ptaków strefowych objętych pracami, 
 podmiotu na rzecz którego usługa była świadczona. 

W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawców tego warunku należy przedłożyć wypełniony 
załącznik nr 3.  
 

5. Termin składania ofert i ich ocena 
a) Oferty należy złożyć do dnia 12 marca 2015 r. do godziny 10:00 na adres: Sekretariat PTOP, 

ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, faksem: 085 6642255, bądź drogą elektroniczną na adres e-
mail: mpotocka@ptop.org.pl 

b) Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Marta Potocka – tel. 085 6642255, 
693 390 213, e-mail: mpotocka@ptop.org.pl 

c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi opisane w niniejszym 
zaproszeniu i który zaoferuje najniższą cenę. 

d) Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli swoją ofertę o rozstrzygnięciu faksem lub 
drogą elektroniczną. 

e) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
f) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
g) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy 

zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 
 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Wzór umowy 
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Załącznik nr 3 – Wykaz prac 
Załącznik nr 4 – Regulamin Zawierania Umów PTOP 
  
 

Sporządziła i zatwierdziła pod względem merytorycznym i formalnym: 
Kierownik projektu: Marta Potocka 

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

 


