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POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW
S e kr e ta r i a t P TO P ; u l . Ci e pł a 1 7 ; 1 5- 4 71 Bi a ł ys t ok
tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl
Białystok, dnia 01 lutego 2019 r.
Nr postępowania: DUBELT-2/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25
(adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej
„Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie
Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna
ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza
zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:
Odtworzenie prawidłowej struktury siedlisk i poprawa warunków żerowiskowych
dubelta poprzez odtworzenie 35 ha nieużytkowanych łąk i nieużytków – etap II
(HRP II, zad. 1.1)
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
I.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie około 7,93 ha zadrzewień i zakrzaczeń na
działkach Zamawiającego oraz wywiezienie uzyskanej biomasy w postaci gałęzi poza
teren prac.
2. Usunięcie zadrzewień i zakrzaczeń polegać ma na wycięciu ręcznym przy użyciu pił
motorowych roślin za pomocą narzędzi, możliwie najniżej przy powierzchni ziemi.
3. Wykonawca w ramach wykonania zadania musi zagospodarować we własnym zakresie
pozyskaną biomasę w postaci gałęzi. Biomasa może być wywieziona za pomocą sprzętu
rolniczego, ciągnika i przyczepy.
4. Teren (powierzchnia) z którego biomasa będzie wywożona nie może ulec pogorszeniu.
W przypadku powstania kolein Wykonawca teren ten będzie musiał wyrównać.
5. Powierzchnie objęte zabiegami stanowią własność PTOP. Lokalizację prac oraz
rozmieszczenie zadrzewień i zakrzaczeń na działkach obrazuje załącznik nr 1.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2018,
poz. 1614 ze zm., dalej: ustawa), w tym jej nowelizacji z dnia 11 maja 2017 r., dotyczącej
możliwości wycięcia drzew i krzewów o odpowiedniej wielkości. Zamawiający nie
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przewiduje do wycinki egzemplarzy, dla których wymagane jest zgłoszenie do
właściwego organu.
7. Powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia nie stanowi jednej zwartej przestrzeni położona jest na terenie obrębów: Kuryły, Pieńki, Kobylanka, Oziabły, gmina Michałowo i
Gródek.
8. Teren na którym prowadzone będą prace należy do powierzchni trudnych. Są to
podmokłe, bagniste łąki, z trudnym, czasem nieistniejącym dojazdem.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu prac, co jest uzależnione
od dostępności terenu i możliwości wykonania prac zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. W takim wypadku wynagrodzenie zostanie zmniejszone proporcjonalnie do
wielkości wyłączonych prac.
10. Zabieg planowany jest do wykonania na obszarze chronionym zgodnie z zapisami
dokumentu powołanego w pkt 10, regulującego ochronę tego obszaru.
11. Teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 – OSO Puszcza Knyszyńska
(PLB200003) i SOOS Ostoja Knyszyńska (PLH200006). Obszary te zostały powołane na
podstawie:
 dyrektywy Rady 92/43/EWG, z dnia 21 maja 1992 r. sprawie ochrony siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, oraz
 dyrektywy Rady 79/409/EWG, z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich
ptaków.
Podstawą utworzenia i funkcjonowania obszarów Natura 2000 są następujące regulacje
prawne:
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018, poz. 1614 ze
zm.).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a
także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2010 nr 77, poz. 510 ze zm.).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2011, Nr 25, poz.133 ze zm.).
II.

Nazwa i kod zgodnie z CPV

77231000-8 usługi gospodarki leśnej
77313000-4 usługi utrzymania gruntów
III.
Termin wykonania prac
Termin zakończenia prac składających się na przedmiot zamówienia: do 31 marca 2019 r.
IV.
Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie. z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy
2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się
jednego z następujących czynów:
 udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w
art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w
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sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s.
42);
 korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji
urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady
2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w
sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54),
jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub
wykonawcy;
 nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów
finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
 przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością
terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej
Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie
zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do
popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia
przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
 prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie
przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
 pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania
handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z
15.4.2011, s. 1).
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na
ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dokumentuje oświadczeniem
własnym zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania (formularz ofertowy).
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań
kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych
Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 2 do
Zapytania (formularz ofertowy).
3. Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać następujące warunki:
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a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie,
b) posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego
zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej dwie prace polegające na usuwaniu, przerzedzaniu, rozrzedzaniu,
karczowaniu zadrzewień i/lub zakrzaczeń o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł
brutto każda,
– Wykonawca wskaże wykaz prac zgodnie z formularzem ofertowym wraz z
załączeniem dokumentów referencyjnych, potwierdzających należytą realizację tych
prac,
c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie,
d) dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni do realizacji przedmiotowego
zamówienia dwóch uprawnionych pilarzy
– w celu spełnienia warunku Wykonawca wskaże co najmniej dwie osoby zgodnie z
formularzem ofertowym,
e) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z 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.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, metoda warunku
granicznego – spełnia/nie spełnia.
6. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty zgodnie z kryteriami oceny ofert (rozdz.
VII niniejszego zapytania) wskazując do realizacji zamówienia pilarzy posiadających
doświadczenie nabyte podczas realizacji prac polegających na usuwaniu,
przerzedzaniu, rozrzedzaniu zadrzewień i/lub zakrzaczeń na terenach chronionych w
rozumieniu ustawy o ochronie przyrody.
V.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Niniejsze zamówienie stanowi część większego zamówienia o tożsamym zakresie,
przewidzianego do realizacji podczas realizacji Projektu.

VI.
Sposób obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty na realizację zadania musi obejmować pełny zakres zamówienia określony
w rozdziale I oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia, w tym nieodpłatne dla Zamawiającego zagospodarowanie powstałej
biomasy.
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2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku
od towarów i usług.
3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi cena brutto
za realizację zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 2 do
Zapytania.
VII.
Kryteria i tryb oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich
znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę na/zgodnie z
formularzem ofertowym), gdzie 1 pkt. = 1%:
a) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C) – max. 90%
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 90 pkt.
C = (C minimalna/C oferowana) x 90 pkt
b) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium doświadczenie osób skierowanych do
realizacji zamówienia (D) wskazanych w formularzu ofertowym:
 doświadczenie (D) uprawnionych pilarzy w wykonywaniu prac polegających na
usuwaniu, przerzedzaniu, rozrzedzaniu zadrzewień i/lub zakrzaczeń na terenach
objętych ochrona przyrodniczą:

wskazanie doświadczenia jednego uprawnionego pilarza – 5 pkt

wskazanie doświadczenia dwóch uprawnionych pilarzy – 10 pkt
c) Zamawiający dokona oceny (O) złożonych ofert według następującego wzoru:
O=C+D
2. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych
punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę
punktów – decydujące będzie kryterium ceny, a w przypadku złożenie ofert z takimi
samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych
ofert cenowych.
VIII.
Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 2 do Zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z
innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
IX.

Miejsce, termin i forma złożenia oferty
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1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej: „Usuwanie
zadrzewień i zakrzaczeń – etap II” w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17 w
Białymstoku.
2. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17,
15-471 Białystok.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 12 lutego 2019 r. do godziny 11:00.
4. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 12 lutego 2019 r. o godzinie 11:05.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.
X.

Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, zawiadamiając o tym Zamawiającego.
5. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający Wykonawców, którzy złożyli
oferty o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

XI.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i
Wykonawcy będą przekazywać w formie pisemnej lub elektronicznej e-mailem:
mpotocka@ptop.org.pl

XII.
Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja Zapytania
1. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania.
2. Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres
mpotocka@ptop.org.pl
3. Odpowiedzi przekazywane są Wykonawcom zadającym pytania i publikowane na stronie
internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródeł zapytania.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść Zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany niezbędny okaże się dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
i poinformuje o tym na swojej stronie internetowej.
XIII.

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest: Marta Potocka, tel. 577 650
540.
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XIV.
Umowa z Wykonawcą
1. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na
warunkach określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 3 do Zapytania,
niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia Zapytania.
2. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument
potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną
odpowiadającą wysokości ceny jego oferty.
XV.

Inne informacje dotyczące Zapytania
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. 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.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub
w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
 łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
 oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
5. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do
uzupełnienia oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz.
IV, w tym zobowiązań innych podmiotów (do udostępnienia Wykonawcy swoich
zasobów) oraz dokumentów pełnomocnictw. Do uzupełnień stosuje się odpowiednio
przepisy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 ze
zm.). Nie podlegają uzupełnieniu informacje wymagane w ramach kryteriów oceny ofert.
6. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do
treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
 brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
 cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający
może przeznaczyć na realizację zadania,
 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu
zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
 Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
 gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta
nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków
udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony.
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9. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający
zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy Regulaminu
(Załącznik nr 4).
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Lokalizacja miejsca na terenie którego planowane jest wykonanie zadania
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Regulamin udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków
Zatwierdziła:
Kierownik projektu – Marta Potocka
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