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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  

Sekretar iat  PTOP; ul .  Ciepła 17; 15-471 Bia łystok  

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
Białystok, dn. 16 maja 2012 r. 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁO śENIA OFERTY W TRYBIE  

ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w BiałowieŜy 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, 
tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 
Białystok), zwane dalej „Zleceniodawcą”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów 
Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert związanych 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: 
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 zgodnie z harmonogramem projektu oraz planem 
udzielania zamówień (załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego), w trybach 
opisanych w Regulaminie zawierania umów PTOP, 

b. przygotowaniu umów zawieranych w ramach Projektu, 
c. udzielaniu konsultacji oraz stała współpraca z kierownikiem projektu w zakresie 

związanym z realizacją ww. umów, 
d. opracowywaniu opinii prawnych na potrzeby Projektu, 
e. monitorowaniu zmian przepisów prawa związanych z realizacją Projektu, 
f. udziale w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji Projektu w ramach przedmiotu 

zamówienia. 
 
2. Sposób świadczenia usługi: 
2.1. Wykonawca winien realizować obsługę prawną osobiście. Dopuszcza się zlecenie części 
prac osobom trzecim za pisemną zgodą Zamawiającego. 
2.2. Świadczenie usług odbywać się będzie w zaleŜności od potrzeb Zamawiającego: 
Sekretariacie PTOP, lub innym miejscu ustalonym pomiędzy stronami. 
2.3. Świadczenie usług następować będzie w systemie pracy zdalnej. Zamawiający zakłada 
jednak w szczególnych przypadkach konieczność przyjazdu Wykonawcy do siedziby 
Zamawiającego np. w przypadku niektórych konsultacji. 
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3. Termin realizacji zamówienia: 
Usługa będzie świadczona od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2013 r.  
 
4. Opis wymogów stawianych Wykonawcy: 
4.1. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien spełniać następujące warunki: 
a) posiadać wykształcenie wyŜsze prawnicze, okoliczność tą naleŜy udokumentować kserokopią 

dyplomu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, 
b) posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań przetargowych oraz 

postępowań o wartości do 14 tys. euro. Fakt ten naleŜy udokumentować złoŜonym 
oświadczeniem, w którym naleŜy wymienić min 2 przeprowadzone postępowania 
przetargowe, współfinansowane ze Środków Unii Europejskiej (wskazać program) 
zakończone zawarciem umowy. 

 
5. Sposób przygotowania oferty: 
5.1. W formularzu ofertowym naleŜy wskazać cenę ofertową za realizację przedmiotu 
zamówienia,  
5.2. Wykonawca winien dołączyć do oferty kserokopię dyplomu oraz oświadczenie 
o posiadanym doświadczeniu zgodnie z wymogiem pkt. 4 pkkt. 4.1. b). 
 
6. Termin składania ofert i ich ocena 
6.1. Oferty naleŜy złoŜyć do dnia 24 maja 2012 r. na adres: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17,  
15-471 Białystok, faksem: 085 664 22 55, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: 
mpotocka@ptop.org.pl 
6.2. Osobą do kontaktu ze strony Zleceniodawcy jest Pani Marta Potocka – tel. 085 664 22 55, 
693 390 213, e-mail: mpotocks@ptop.org.pl 
6.3. Kryterium oceny ofert będzie cena za realizację usługi. 
6.4. Zleceniodawca udzieli zamówienia Zleceniobiorcy, którego cena będzie najniŜsza. 
6.5. Zleceniodawca powiadomi o rozstrzygnięciu poprzez umieszczenie informacji na stronie 
internetowej. 
6.6. Zleceniodawca udzieli zamówienia Zleceniobiorcy, który spełni wymogi opisane w 
niniejszym zapytaniu i który zaoferuje najniŜszą cenę. 
6.7. Zleceniobiorca moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 
ofertę. 
6.8. W toku badania i oceny ofert Zleceniodawca moŜe Ŝądać od Zleceniodawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert. 

Zatwierdzam: 
Kierownik projektu: „ Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

Puszcza Knyszyńska – etap II” 
Marta Potocka 
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Wzór oferty 
………….. ..... …...... 2012 r. 

……………………………………. 
……………………………………. 
nazwa i adres Wykonawcy 
……………………………………. 
e-mail: 
……………………………………. 
tel./ fax.: 

OFERTA 
 
 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 

15-471 Białystok 
 
 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pt.: 

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

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. 
 
1. Oferuje/my wykonanie usługi, będącej przedmiotem zamówienia za: 
cenę brutto:....................................zł, 
słownie..................................................................................... 
2. Oświadczam/y, iŜ posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań 
przetargowych oraz postępowań o wartości do 14 tys. euro 
3. Oświadczam/y, Ŝe zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego 
zastrzeŜeń. 
4. Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia będziemy świadczyć do końca realizacji projektu. 
5. W przypadku przyznania mi/nam zamówienia, zobowiązuje/my się do zawarcia umowy której 
wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

.............................................................. 
/Podpis Wykonawcy bądź upełnomocnionych  

przedstawiciele Wykonawcy/ 


