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

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w BiałowieŜy 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka 
(adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel./fax. 85 664 22 
55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów 
Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku  
z realizacją zadania będącego częścią projektu: 
 
 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 
Puszcza Knyszyńska – etap II”, 

zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i 
Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłasza: 

 
PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
 
na realizację zadania polegającego na wykonaniu przedmiotu zamówienia o nazwie: 
„Ocena liczebności cietrzewia na terenie 19 tokowisk w Puszczy 
Knyszyńskiej”. 
 

1. INFORMACJA  O ZAMAWIAJ ĄCYM 
Nazwa: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
Adres: ul. Kolejowa-Wejmutka, 17-230 BiałowieŜa 
Adres korespondencyjny: ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok  
Numer tel./fax: 085 6642255 
Strona internetowa: www.ptop.org.pl 
E-mail: mpotocka@ptop.org.pl 

2. TRYB  UDZIELANIA  ZAMÓWIENIA 
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy, o których mowa w art. 701 – 705 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) wraz z 
„Regulaminem udzielania zamówień publicznych” Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w 
związku z realizacją projektu pt. „Czynna ochrona cietrzewia na terenie Obszaru Specjalnej 
Ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, współfinansowanego przez Unię 
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Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko. 

3. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
Zadanie polega na dokonaniu oceny liczebności populacji cietrzewia (Tetrao tetrix) w obrębie 19 
tokowisk na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska w 
sezonach lęgowych 2012, 2013 i 2014.  

Celem zamówienia jest poznanie stanu populacji cietrzewia w rejonie Puszczy Knyszyńskiej w 
obrębie wytypowanych 19 tokowisk, w ciągu kolejnych sezonów lęgowych na badanym terenie. 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku 
w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (DZ.U. Nr 220, poz. 2237), 
cietrzew jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną gatunkową, w związku z tym w celach 
bezpieczeństwa wykaz tokowisk zostanie przedstawiona wybranemu wykonawcy, przed 
podpisaniem umowy. 

4. OGÓLNE  INFORMACJE  DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA   

a) PrzedłoŜone oferty muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach 
przetargowych.  

b) Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania 
wariantowe nie będą rozpatrywane. 

c) Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania oferty częściowej. 
d) Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielania zamówień uzupełniających.  
e) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

5. TERMIN  WYKONANIA  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

– rozpoczęcie prac: po podpisaniu umowy (ok. 10 maja 2012 r.), 
– zakończenie umowy: do 31 października 2014 r., 
– sprawozdania roczne powinny być składane dla Zamawiającego do dnia 31 października 

kaŜdego roku, tj. sezonu lęgowego 2012, 2013 i 2014 r.   

6. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
Liczenie tokujących kogutów cietrzewia na tokowiskach. Liczenie powinno odbywać się w 
okresie toków (od połowy kwietnia do połowy maja), przy dobrych warunkach pogodowych 
(bezwietrznie i brak opadów), w godzinach porannych (liczenie samców cietrzewia obecnych na 
tokowiskach). Osoba kontrolująca dane tokowisko powinna zająć z góry ustaloną pozycję, aby 
całe tokowisko znajdowało się w polu widzenia i pozostawać w nim do zakończenia toków (rano, 
godz. 8.00). Niedopuszczalne jest poruszanie się po tokowisku w trakcie godów. Podczas 
kontroli naleŜy notować liczbę zaobserwowanych lub słyszanych ptaków, w tym dokładny czas i 
lokalizację (kierunek) przylatujących, odzywających oraz odlatujących z tokowiska kogutów 
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cietrzewia, a takŜe liczbę zaobserwowanych lub słyszanych samic. Kontrolę jednego tokowiska 
naleŜy przeprowadzić co najmniej dwukrotnie w trakcie sezonu. Po wykonaniu obu kontroli 
wszystkich tokowisk naleŜy sporządzić raport podsumowujący, który powinien być przekazany 
zamawiającemu. 
Opisując kaŜde tokowisko naleŜy uwzględnić następujące parametry: 

– połoŜenie, 
– liczebność kogutów, 
– liczebność kur, 
– typ tokowiska 
– stan biotopu  

7. OPIS WARUNKÓW  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIENIA  TYCH  

WARUNKÓW   
1. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi punktami składającymi się na warunki 

zamówienia. 
2. Załączniki wg wzorów powinny zostać wypełnione przez oferenta bez wyjątku i ściśle 

według postanowień zawartych w warunkach zamówienia bez dokonywania w nich 
zmian przez oferenta. 

3. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyŜszych dokumentów nie dotyczy oferenta, 
wpisuje on „nie dotyczy”. 

4. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę. 
5. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
6. Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzania, oferowanego przedmiotu i 

warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz przepisami zawartymi 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. 

7. Oferta winna być złoŜona w terminie wyznaczonym przez zamawiającego jako termin 
składania ofert. 

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się równieŜ wykonawcy innych państw 
członkowskich. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłoŜyć wszystkie 
wymagane załączniki, dokumenty równowaŜne polskim, wymaganym w przedmiotowym 
postępowaniu.  

9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki: 
a) przedłoŜy wykaz wykonanych co najmniej trzech usług związanych z wykonywaniem 

inwentaryzacji przyrodniczej lub dokumentacji dla form ochrony przyrody (załącznik 
nr 2 do SIWZ), 

Ocena przedmiotowego warunku odbywać się będzie na zasadzie kryterium 
spełnia/niespełna w oparciu o dołączone do oferty dokumenty. 
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b) wykazuje się udziałem w badaniach awifauny na rzecz wyŜej wymienionych 
opracowań (załącznik nr 2 do SIWZ), 

c) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy 
załoŜeniu Ŝe wypłata wynagrodzenia za pierwszy rok nastąpi do 31 grudnia 2012 r., 

Fakt ten naleŜy potwierdzić poprzez wypełnienie załącznika nr 2 do SIWZ.  
10. Wykonawcy, którzy nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zawarte 

w SIWZ podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
11. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
12.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli: 
a) jest niezgodna z przepisami, o których mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) wraz z „Regulaminem 
udzielania zamówień publicznych” Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków,                                            

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
c) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
g) wykonawca w terminie 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, 
h) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.  
13. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną 

powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

8. INFORMACJE  O OŚWIADCZENIACH  I  DOKUMENTACH,  JAKIE  

MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają 
dostarczyć: 

a) wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku – załącznik nr 1 do SIWZ, 
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z 

wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 
c) wykaz wykonanych co najmniej trzech usług związanych z wykonywaniem 

inwentaryzacji przyrodniczej lub dokumentacji dla form ochrony przyrody z 
wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,  

d) oświadczenie stwierdzające, Ŝe wykonawca wykazuje się udziałem w badaniach 
awifauny na rzecz wyŜej wymienionych opracowań (załącznik nr 2 do SIWZ), 

e) pełnomocnictwo do złoŜenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z 
innych dokumentów złoŜonych wraz z ofertą (np. w przypadku wykonawców 
składających ofertę wspólną). Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie 
określać zakres umocowania. 
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Dokumenty powinny być złoŜone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę. 
Niezgodność treści dokumentów załączonych do formularza oferty z powyŜszymi warunkami 
stanowić będzie podstawę do wykluczenia oferenta z postępowania. 

9. INFORMACJA  O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA  SIĘ  

ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI  ORAZ  WSKAZANIE  OSÓB 

UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA   SIĘ Z WYKONAWCAMI 
a) Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiający 

i wykonawcy będą przekazywać w formie pisemnej. Zapytania mogą być równieŜ 
składane faksem pod nr tel. 085 6642255 pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia 
treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą). 

b) Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na pytania wykonawców. 
c) Zamawiający moŜe odstąpić od udzielania wykonawcom odpowiedzi, jeŜeli pytania 

wpłyną do Zamawiającego na mniej niŜ 3 dni przed otwarciem ofert. 
d) W toku oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złoŜonej oferty. 

10.  WSKAZANIE  OSÓB UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA  SIĘ  
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest: 

– Pani Marta Potocka, tel. 693390213 lub 085 6642255. 

11.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WADIUM 
Nie dotyczy 

12.  TERMIN  ZWI ĄZANIA  OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczone od daty upływu terminu składania 
ofert. 

13.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA  OFERTY 
1. Oferta winna być sporządzona wg wzoru na formularzu ofertowym, stanowiącym 

załącznik nr 1 do specyfikacji. 
2. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ. 
3. W przypadku, gdyby oferent, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś 

dokumentu powyŜsza kopia winna być potwierdzona przez uprawnionego przedstawiciela 
oferenta. 

4. Oferenci przedstawią oferty zgodne z wymaganiami warunków zamówienia, alternatywy 
nie będą brane pod uwagę. 

5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 
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6. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 
atramentem oraz winna być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania 
oferenta. 

7. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być równieŜ 
podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela oferenta, a takŜe wszelkie miejsca, w 
których oferent naniósł zmiany. 

8. JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela, do 
oferty naleŜy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo, o ile nie wynika to z innych 
dokumentów załączonych przez oferenta. 

9. Wskazane jest aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane, a całość oferty 
trwale spięta. 

10. Oferent winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowane na 
Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenie: 

 

Ocena liczebności cietrzewia na terenie 19 tokowisk w Puszczy Knyszyńskiej 
Nie otwierać przed dniem 10 maja 2012 r. do godz. 10:00 

11. Poza oznaczeniami podanymi powyŜej będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby 
moŜna było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

12. Oferent moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
lub wycofaniu przed terminem składania ofert. 

13. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, 
opieczętowane i oznaczone określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

14. Oferent nie moŜe wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu 
składania ofert. 

15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
16. Oferty złoŜone po terminie zostaną odrzucone. 
17. Oferty nie spełniające wyŜej wymienionych kryteriów zostaną odrzucone. 
18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŜytego 

oznakowania koperty/opakowania. 

14.  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT  

1. Ofertę naleŜy składać w dni robocze, w godz. 9.00  – 16.00  w biurze Zamawiającego, 
tj. Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok w terminie do dnia 10 maja 
2012 r. do godz. 10:00. 

2. Oferty złoŜone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania opakowania. 
3. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do sekretariatu. 
4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w biurze Zamawiającego, tj. Sekretariat 

PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok w dniu 10 maja, godz. 10:15. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie 

zwrócone wykonawcy. 
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7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

8. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a takŜe 
informacje dotyczące ceny. 

9. Informacje o których mowa wyŜej zamawiający przekaŜe oferentom, którzy nie byli 
obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.  

10. W toku badania i oceny złoŜonych ofert zamawiający moŜe Ŝądać od oferentów 
wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert. 

11. Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz naruszać 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 zostaną przez Zamawiającego 
odrzucone. 

12. Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w SIWZ, w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych” 
Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz została uznana za najkorzystniejszą. 

13. Otwarcia ofert dokona powołana przez Zamawiającego komisja przetargowa. 
14. Komisja przetargowa na posiedzeniach niejawnych: 
a) dokona sprawdzenia prawidłowości sporządzenia i kompletności ofert oraz ich 

merytorycznej oceny, 
b) wskaŜe niezwłocznie w oparciu o kryteria określone w SIWZ ofertę najkorzystniejszą lub 

ogłosi inne rozstrzygnięcie przetargu. 
15. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert.  

15.  UDZIELANIE  WYJAŚNIEŃ I  MODYFIKACJA  SIWZ 
1. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące SIWZ. 
2. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 3 dni przed upływem terminu składania 

ofert, udzieli wyjaśnień dotyczących treści niniejszej specyfikacji pod warunkiem, Ŝe 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Pytania oferentów powinny być sformułowane na piśmie i składane na adres zamawiającego. 
4. Odpowiedzi przekazywane są wykonawcom zadającym pytania i publikowane na stronie 

internetowej zamawiającego bez ujawniania źródeł zapytania. 
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 
zamawiający zamieści na stronie internetowej. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia niezbędny okaŜe się dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach, zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o tym na 
stronie internetowej. 
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16.  SPOSÓB OBLICZENIA  CENY OFERTY  

a) Cena ma być wyraŜona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem naleŜnego podatku 
od towarów i usług. 

b) Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi 
wynagrodzenie ryczałtowe brutto za realizację zamówienia, zgodnie z formularzem 
ofertowym – załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

17. KRYTERIA  I  TRYB  OCENY OFERT 

a) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem: 

• cena ofertowa (O) - 100 % 
b) Zamawiający dokona oceny złoŜonych ofert według następującego wzoru: 
O = (C min/C of) x 100 pkt, gdzie: 

• 1 pkt = 1 % 
• C min - najniŜsza cena przedstawiona w ofercie 
• C of - cena oferty ocenianej 
• O - cena ofertowa  
 

Wynik  – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyŜszą 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 najwyŜszą ilość punktów. 
Przed dokonaniem oceny złoŜonej oferty, zgodnie z powyŜszym kryterium zamawiający w 
pierwszej kolejności oceni wymagane załączniki na zasadzie kryterium spełnia/niespełna. JeŜeli 
dany Wykonawca w 100% dołączy komplet wszystkich dokumentów-załaczników, zamawiający 
w następnej kolejności podda ocenie kryterium cenowe. 

18. UMOWA  Z WYKONAWC Ą 
Umowa z Wykonawcą, który złoŜy najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach 

określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 3 do ogłoszenia, niezwłocznie po 
ogłoszeniu rozstrzygnięcia przetargu. 

19. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY W SPARWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO   

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta jest zgodna z przepisami, o 
których mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 
16, poz. 93, z późn. zm.), z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych” Polskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków i SIWZ zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą 
wg podanych w niniejszej SIWZ kryteriów oceny. 

2. Po wyborze oferty zamawiający zamieści informację na swojej stronie internetowej.  
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3. Pełna treść wzoru umowy znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ. 
4. W przypadku wybrania oferty wykonawcy będącego osobą fizyczną, przed zawarciem umowy 

złoŜy on aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub kopię dowodu 
osobistego. 

20. PROTESTY I  ODWOŁANIA   

Protesty i odwołania nie stosuje się. 

21. UNIEWA śNIENIE PRZETARGU 
Zamawiający moŜe uniewaŜnić przetarg, gdy: 
a) cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na 

finansowanie zadania, 
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe realizacja zamówienia nie leŜy w 

interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej przewidzieć, 
c) instytucja sponsorująca zamówienie (CKPŚ i NFOŚIGW) odmówi sfinansowania realizacji 

przedmiotu zamówienia z przyczyn niezaleŜnych od zamawiającego. 

22. INFORMACJE DODATKOWE 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. 
 

23. ZAŁ ĄCZNIKI  DO SIWZ 
• Załącznik nr 1  – Formularz ofertowy 
• Załącznik nr 2  – Wykaz wykonanych co najmniej trzech usług związanych z 

wykonywaniem inwentaryzacji przyrodniczej lub dokumentacji dla form ochrony 
przyrody 

• Załącznik nr 3 – Wzór umowy 
 

 
 

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

Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” 

Marta Potocka 
 
 
 

 


