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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  

Reg ionalne  Biuro  w  Olsztyn ie ;   

u l .  Murzynow skiego 18;  10 -684  Olsz tyn  

tel./fax. (89) 533-68-66; e-mail.: ajarzembska@ptop.org.pl 

Olsztyn dn. 19.09.2012 r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 

664 22 55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, 

tel/fax 89 533 68 66) w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony 

Ptaków zaprasza do składania ofert na: 

 

 

redukcję drapieżników w ostojach rybitw 

 

 

który jest związany z realizacją zadania będącego częścią projektu „Ochrona rybitw na Warmii  

i Mazurach”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze 

POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. 

 

I Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Lokalizacja i zakres prac: 

Zadanie będzie realizowane w podziale na następujące zadania na terenie 4 ostoi rybitw: 
Lp. Nazwa ostoi rybitw Miejscowość Gmina  Powiat Liczba drapieżników przewidzianych do 

redukcji w poszczególnych koloniach* 

Zadanie 

nr 1 

Wyspa na jeziorze 

Ryńskim 

Rybical, Wejdyki Ryn giżycki norka amerykańska – 30 os., jenot – 10 os 

Zadanie 

nr 2 

Staw hodowlany 

w Pieckach 

Piecki Piecki mrągowski norka amerykańska – 30 os., jenot – 10 os 

Zadanie 

nr 3 

Polder Kwiecewo Kwiecewo Świątki olsztyński norka amerykańska – 30 os., jenot – 10 os 

Zadanie 

nr 4 

Jezioro Bierdawy Wągsty Kolno olsztyński norka amerykańska – 30 os., jenot – 10 os 

 

* łączna liczba zredukowanych drapieżników we wszystkich ostojach rybitwa nie powinna przekroczyć 120 

osobników. W związku z tym Wykonawca/y powinni informować Zamawiającego na bieżąco o stanie 

zredukowanych drapieżników.  
 

Dopuszcza się wykonywanie redukcji w promieniu 1,5 km od wyżej wymienionych ostoi. 
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2. Opis metody wykonywania redukcji: 

Dopuszcza się dwie metody wykonywania redukcji drapieżników: 

 

2.1. złapanie przy użyciu żywołapki i uśpienie przez weterynarza tj. 

Żywołapki zostaną dostarczone Wykonawcy/com przez Zamawiającego i wypożyczone na czas 

obowiązywania umowy (wymiary żywołapki 64cmx18cmx16cm). Dopuszcza się wystawianie na obszarach 

w/w ostoi rybitw przez cały rok kalendarzowy, jednak wskazane jest zaplanowanie redukcji w okresie 

zwiększonej aktywności drapieżników (wiosna, jesień). Pułapki powinny być wystawiane w odstępach 300-

500 metrów w miejscach typowych dla przedmiotowych drapieżników (brzeg zbiorników wodnych, skraj 

zakrzewień, wzdłuż grobli). W momencie zastawienia pułapek (wyłożona przynęta np. kawałek świeżej bądź 

wędzonej ryby, otwarta klapa), muszą  one być kontrolowane raz dzienne (rano). W przypadku złapania 

drapieżnika innego niż wskazane w zapytaniu, należy go bezzwłocznie wypuścić w miejscu złapania. Po 

odłowieniu właściwego drapieżnika należy go bezzwłocznie przetransportować razem z klatką  do 

najbliższego weterynarza i uśpić. Wykonawca ma obowiązek przechowywać tuszkę w zamrażarce do 

momentu odbioru przez Zamawiającego (do 3 dni roboczych). Do tuszki należy zamieścić informację o 

miejscu i dacie pozyskania. 

 

2.2 odstrzał tj. 

Odstrzał należy wykonać zachowując wyjątkową ostrożność, używając sprzętu odpowiedniego do danej 

wielkości drapieżnika (strzelba, naboje). Dopuszcza się odstrzał na obszarach w/w ostoi rybitw przez cały 

rok kalendarzowy (z zastrzeżeniem, że dla rezerwatu „Kwiecewo” obowiązują zastrzeżenia określone w 

odpowiednim Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, stanowiącym załącznik nr 3 do 

przedmiotowego zapytania), jednak wskazane jest zaplanowanie redukcji w okresie zwiększonej aktywności 

drapieżników (wiosna, jesień). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne postrzelenie innego 

osobnika niż wskazanego w zapytaniu oraz wszelkie inne działanie nie będące przedmiotem Zamówienia.  

 

II. Uzyskanie pozwoleń:  

W związku z tym, że przedmiotowe drapieżniki należą do gatunków łownych a wymienione w pkt.I.1. ostoje 

rybitw są na terenie obwodów łowieckich, Wykonawcy inni niż przedstawione poniżej koła myśliwskie 

i instytucje, które prowadzą gospodarkę łowiecką na przedmiotowych obwodach łowieckich, winni uzyskać 

od nich pisemne zezwolenie na wykonywanie odłowów/odstrzałów i dostarczyć ją Zamawiającemu przed 

podpisaniem umowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie kół myśliwskich i instytucji prowadzących 

gospodarkę łowiecką na terenie przedmiotowych ostoi rybitw: 

 
Lp. Nazwa ostoi rybitw Nr obwodu 

łowieckiego 

Nazwa koła myśliwskiego/instytucji Adres koła myśliwskiego/instytucji 

1 Wyspa na jeziorze 

Ryńskim 

131 „Rogacz” Giżycko ul.Suwalska 5a/2, 11-500 Giżycko 

2 Staw hodowlany w 

Pieckach 

204 OHZ Strzałowo Strzałowo 2, 11-710 Strzałowo 

3 Polder Kwiecewo 214 „Wrzos” Olsztyn ul.Burskiego 10/3, 10-686 Olsztyn 

4 Jezioro Bierdawy 107 „Bór” Wipsowo Ramsowo 100, 11-010 Barczewo 
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III. Opis rozliczania usługi: 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wystawienia uruchomionych pułapek (z otwartą klapą i wyłożoną 

przynętą) przez okres minimum 22 dni w roku (2 x 11 dni). Dopuszcza się wystawienie pułapek przez cały 

rok, jednak zaleca się wystawienie pułapek w okresach zwiększonej aktywności norek tj. wiosna i jesień. 

O terminie wystawienia wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie bądź telefonicznie na 

minimum 3 dni przed przystąpieniem do realizacji zadania. Zamawiający ma prawo skontrolować 

wystawienie pułapek w terenie na podstawie informacji od Wykonawcy o terminie wystawienia. W tym celu 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego mapę z rozmieszczeniem w terenie pułapek 

(minimum na 3 dni przed przystąpieniem do realizacji zadania) bądź wskazania w terenie ich rozmieszczenia 

podczas kontroli przez Zamawiającego. Za obsługę pułapek Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 

wskazaną w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. Ponadto Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy informowania pisemnego bądź telefonicznego o pozyskaniu drapieżnika 

(maksymalnie 3 dni po pozyskaniu), za którego przysługuje Wykonawcy premia w wysokości określonej 

w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. Odbiór wykonania obsługi pułapek oraz 

pozyskanych tuszek (przez uśpienie bądź odstrzał) odbędzie się na podstawie protokołu odbioru 

podpisanego przez obie strony bez uwag.  

 

 

IV. Warunki płatności: 

Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

 

 

V. Termin realizacji zamówienia: 

Usługa będzie świadczona od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2013 r., stosownie do potrzeb 

Zamawiającego. 

 

 

VI. Zasady i warunki realizacji zadania. 

Wykonawca ubiegający się o wykonanie przedmiotowego zadania powinien spełnić łącznie następujące 

warunki: 

1. Posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac polegających na chwytaniu zwierząt  

w żywołapki bądź odstrzale. 

2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa musi umożliwiać wykonanie powierzonych zadań. 

 

 

VII. Dokumenty jakie należy złożyć w celu przystąpienia do niniejszego postępowania: 

Wykonawca przedłoży formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania wraz  

z oferowaną ceną brutto za wykonanie powyższych czynności. 

 

 

VIII.  Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. 

 

 

IX. Termin składania ofert i ich ocena 

a) oferty należy złożyć do dnia 27.09.2012 r. do godz.14.00 na adres: Regionalne Biuro PTOP, ul. 

Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, faksem: fax. (89) 533-68-66, bądź drogą elektroniczną na adres e-

mail: ajarzembska@ptop.org.pl. 

b) osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Sebastian Menderski tel.: 609 306 989,  

(89) 533-68-66, e-mail: smenderski@ptop.org.pl 
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c) w ofercie należy podać koszt wykonania zadań w kwocie brutto.  

d) kryterium zastosowanym do oceny oferty będzie cena tj. zamówienie zostanie powierzone Wykonawcy, 

który zaoferuje najniższą cenę 

e) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

f) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

g) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

 złożonych ofert. 

h) Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu pisemnie oraz faksem lub drogą elektroniczną Wykonawców, 

którzy złożyli oferty. 

i)  Zamawiający może odwołać/zmienić lub zmodyfikować warunki zapytania przed dniem składania ofert.  

 

 

 

Zatwierdzam: 

Koordynator projektu: „Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach”  

Sebastian Menderski 

 

 

 


