
 

 

 
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. 21 stycznia 2011 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
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) 
w oparciu o przepisy zawarte w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych” 
Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert, w postępowaniu 
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na realizację zadania polegającego na odtworzeniu 
optymalnego biotopu lęgowego cietrzewia na pow. 46,3506 ha w ostoi „Kruszyniany” i 
„Ostrów” (wykonanie trzebieŜy).  
Przedmiotowe zadanie jest częścią projektu pt. „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Infrastruktura i Środowisko. 
 
1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego: 
a) Lokalizacja prac: 
Działka nr 171/1 obręb Świdziałówka, gmina Krynki 
Działka nr 3/10 obręb Kruszyniany, gmina Krynki 
Obie działki są własnością Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. 
Lokalizacja prac przedstawiają załącznik nr 1 i nr 2 dołączone do przedmiotowego zapytania. 
b) Sposób wykonania prac: 
TrzebieŜ poprzez usunięcie drzew i krzewów na całkowitej powierzchni 46,3506 ha (działka nr 
171/1 - 23,65 ha i działka nr 3/10 – 22,7006 ha), powierzchnia zredukowana wynosi zaś 16,0803 ha 
(działka nr 171/1 – 4,73 ha i działka nr 3/10 – 11,3503 ha). 
c) Termin realizacji prac: 
Wymagany termin realizacji prac do 20 marca 2011 r.  
 
2. Zasady i warunki realizacji zadania. 
Wykonawca ubiegający się o wykonanie przedmiotowego dzieła powinien spełnić łącznie 
następujące warunki: 

a) posiadać doświadczenie w zakresie wykonywania prac polegających na wykonywaniu 
trzebieŜy leśnych. Fakt ten naleŜy udokumentować złoŜonym oświadczeniem, w którym 
naleŜy wymienić zrealizowane prace o podobnym charakterze w okresie 2 ostatnich lat 
(2009-2010) oraz dołączyć minimum jedno uprawnienie na operatora pilarki wraz z 
aktualnymi badaniami lekarskimi.  

 

3. Sposób przygotowania oferty. 
a) Wykonawca przedłoŜy formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 3 do przedmiotowego 

zapytania wraz z oferowaną ceną brutto za wykonanie powyŜszej czynności. 



 

 

b) Do złoŜonej oferty naleŜy dołączyć teŜ kserokopie dokumentów wymienionych w pkt 2a, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem.  

 
4. Termin składania ofert i ich ocena 

a) Oferty naleŜy złoŜyć do dnia 28 stycznia 2011 r. do godz. 9.30 na adres: Sekretariat PTOP, 
ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, faksem: 085 664225 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 lub 
693390213, e-mail: mpotocka@ptop.org.pl. 

c) W ofercie naleŜy podać koszt w kwocie netto i brutto dla powyŜszego zadania. 
d) Głównym kryterium zastosowanym do oceny oferty będzie cena i złoŜenie powyŜszego 

oświadczenia. 
e) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego cena będzie najniŜsza oraz spełni 

warunki wymienione w pkt 2a. 
f) W ciągu 7 dni zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą. 

 
 

 
 
 
 
 

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

ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska” 
Marta Potocka 

 
 

………………………………….. 
(podpis) 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 


