
 

 

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 ia t  PTOP; ul .  Ciepła 17; 15-471 Białys tok 

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 

Białystok dn. 18.07.2013 r. 
Numer postępowania: NRZ/07/2013 

 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA 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 do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 
15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu 
Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), zaprasza 
do składania ofert na realizację zadania pn.  

SERWIS TOALETY PRZENO ŚNEJ,  
będącego częścią projektu „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na 
obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura 
i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
  
I. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Serwis przenośnej toalety bezodpływowej o następujących parametrach: 
- szerokość: 1120 mm, 
- wysokość: 2305 mm, 
- głębokość: 1220 mm, 
- pojemność zbiornika: 270 l, 

ustawionej w Białowieskim Parku Narodowym, Obręb Ochronny Hwoźna, Obwód 
Ochronny Cupryki – parking. 

2. Serwis powinien obejmować: opróżnianie i odkażanie zbiornika na fekalia, mycie i 
odkażanie kabiny, uzupełnianie wody w umywalce (poza okresem zimowym XI-II), 
mydła w płynie, ręczników papierowych i papieru toaletowego.  

3. Serwis będzie prowadzony z częstotliwością co najmniej 1 raz w tygodniu (piątek) w 
miesiącach V-X oraz 1 raz na miesiąc w XI-IV od 1 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 
2014 r. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności 
wykonania dodatkowego serwisu - poza określoną powyżej częstotliwością – 
Wykonawca dokona dodatkowych czynności serwisowych na zgłoszenie telefoniczne 
- do 20 zgłoszeń w okresie realizacji umowy. 

 
II.  Termin płatno ści 
Płatności będą prowadzone w systemie kwartalnym – 6 razy w czasie trwania umowy, 
zgodnie z liczbą wykonanych serwisów w okresach: VIII-IX, X-XII w 2013 r. oraz I-III, IV-



 

 

VI, VII-IX, X-XII w 2014 r. Zapłata za usługę dokonana będzie w terminie 30 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. 
 
III. Sposób przygotowania oferty:  
1. Cena oferty  ma obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich w wartości brutto. Stanowi ona ryczałtowe 
wynagrodzenie za jednokrotną realizację czynności serwisowych, zgodnie z formularzem 
ofertowym – załącznik nr 1 do ogłoszenia.  
 
IV. Termin zwi ązania ofertą wynosi 30 dni.  
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po 

otwarciu ofert, przed zawarciem umowy. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość badania ofert pod kątem rażąco niskiej ceny. 
 
V. Termin składania ofert i ich ocena  
1. Oferty należy złożyć do dnia 25 lipca 2013 r. na adres: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-
471 Białystok, faksem: 085 6642255, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: 
asuchowolec@ptop.org.pl 
W temacie wiadomości prosimy wpisać: PRZENOŚNA TOALETA - SERWIS  
2. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Anna Suchowolec – tel. 085  
6642255, e-mail: asuchowolec@ptop.org.pl 
3. Kryterium oceny ofert będzie cena za realizację zamówienia.  
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego cena będzie najniższa.  
5. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu faksem lub drogą elektroniczną oraz pisemnie.  
 
 VI. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na 
warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, niezwłocznie po ogłoszeniu 
rozstrzygnięcia. 
 
VII.  Spis załączników: 
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – Wzór Umowy 
3. Załącznik nr 3 - Regulamin Zawierania Umów 
  
 
 

Zatwierdzam:  
Kierownik projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze 

Natura 2000 Puszcza Białowieska”  
Anna Suchowolec  

  
…………………….  

(podpis)   


