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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. 5 marca 2015 r. 
Nr postępowania: CI-6/2015 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
Szanowni Państwo, 
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 ogłasza: 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA 
ŚWIADCZENIE OBSŁUGI PRAWNEJ ZWIĄZANEJ Z PROWADZONYM PROJEKTEM. 

 
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: 
Obsługa prawna realizacji projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanego dalej „Projektem”, 
polegająca na: 

a) przygotowaniu i prowadzeniu postępowań wg kodeksu cywilnego zgodnie z art. 701-
705 i w oparciu o plan udzielania zamówień, stanowiący załącznik nr 2 do 
przedmiotowego zapytania oraz harmonogramem projektu. Procedura postępowań 
opisana jest w Regulaminie zawierania umów PTOP (załącznik nr 3);  

b) przygotowaniu umów zawieranych w ramach Projektu, 
c) udzielaniu konsultacji oraz stałej współpracy z kierownikiem projektu w zakresie 

związanym z przygotowywanymi i prowadzonymi postępowaniami oraz realizacją 
zawartych w ich wyniku umów; 

d) reprezentowaniu PTOP w sporach z wykonawcami; 
e) opracowywaniu opinii prawnych na potrzeby Projektu; 
f) monitorowaniu zmian przepisów prawa związanych z realizacją Projektu; 
g) udziale w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji Projektu w zakresie 

postępowań i umów, o których mowa w ppkt a) i b); 
h) wykonywaniu zleconych przez Zamawiającego innych czynności niezbędnych do 

właściwej obsługi prawnej Projektu. 
 

2. Sposób świadczenia usługi: 

mailto:sekretariat@ptop.org.pl


2 

 

2.1. Wykonawca winien realizować obsługę prawną osobiście. Dopuszcza się zlecenie 
części prac osobom trzecim za pisemną zgodą Zamawiającego. 

2.2. Świadczenie usług w zależności od potrzeb: w biurze Projektu przy ul. Ciepłej 17, 
15-471 Białystok, lub w innym miejscu ustalonym pomiędzy stronami. 

2.3. Świadczenie usług następować będzie głównie w systemie pracy zdalnej. 
Zamawiający zakłada jednak konieczność przyjazdu wykonawcy do biura 
Projektu, np. w przypadku niektórych konsultacji. 

CPV: 79100000-5 usługi prawnicze 
 

3. Termin realizacji zamówienia: 
Usługa będzie świadczona do dnia 30 września 2015 r. 
 

4. Sposób płatności:  
Zapłata za świadczone usługi będzie dokonywana w przedziałach miesięcznych, w oparciu o 
wystawioną fakturę vat/rachunek, przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w ofercie, proporcjonalnie do okresu trwania umowy. 
 

5. Opis wymogów stawianych Wykonawcy: 
5.1. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien spełniać warunki 

dotyczące: 
a) wykształcenie wyższe prawnicze, udokumentowane w drodze oświadczenia; 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzenia postępowań 

przetargowych w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego 
oraz postępowań o wartości poniżej progów przetargowych. 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/usługi polegającej na obsłudze prawnej minimum 2 przetargów, ze 
wskazaniem: 
 nazwy i wartości szacunkowej obsługiwanego przetargu, 
 daty zakończenia postępowania (tj. zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w 

przetargu), 
 wartości szacunkowej przetargu, 
 podmiotu na rzecz którego usługa była świadczona. 
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawców tego warunku należy 
przedłożyć wypełniony załącznik nr 5.  

 
6. Sposób przygotowania oferty: 
6.1. Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1), w którym należy 

wskazać łączną cenę ofertową za realizację przedmiotu zamówienia, obejmującą 
wszystkie należne składki i podatki. 

6.2. Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie o posiadanym wykształceniu  
i doświadczeniu zgodnie z pkt 5.1 ppkt a) oraz wypełniony załącznik nr 5. 
 

7. Termin składania ofert i ich ocena 
7.1. Oferty należy przesłać do dnia 12 marca 2015 r. na adres e-mail: 

mpotocka@ptop.org.pl, w tytule wiadomości wpisując tytuł zamówienia. Ofertę 
należy załączyć w formie skanu. 
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7.2. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Marta Potocka, tel. 
693 390 213, e-mail: mpotocka@ptop.org.pl 

7.3. Kryterium oceny ofert będzie cena za realizację usługi. 
7.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego cena będzie najniższa. 
7.5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, 

jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy. 
7.6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

swoją ofertę. 
7.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
7.8. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu drogą elektroniczną. 

 
 
W załączeniu: 

1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty 
2. Załącznik nr 2 – Plan Udzielania Zamówień 
3. Załącznik nr 3 – Regulamin Zawierania Umów PTOP 
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy  
5. Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług 

 
 
 

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