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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  

Regionalne Biuro w Olsztynie;  

ul .  Murzynowskiego 18; 10 -684 Olsztyn  

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

Olsztyn dn. 14.02.2012 r. 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, (adres 

korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn tel./fax. (89) 533-68-

66), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego 

Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), zaprasza do złożenia oferty na:  

 

dostawę łódki wiosłowej z silnikiem elektrycznym i przyczepką podłodziową  

 

która jest związana 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 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa łódki wiosłowej z silnikiem elektrycznym i przyczepką 

podłodziową o następujących parametrach: 

1) Łódź wiosłowa:  

 długość: max. 380 cm 

 szerokość: max. 170 cm 

 waga: max. 130 kg  

 przeznaczona dla 3-4 osób 

Wyposażenie:  

 schowki zamykane (min.2 szt) o wymiarach dostosowanych do wymiarów akumulatora, 

 cumka 2 szt. 

 dulki 2 szt. do wioseł  

 deska pod silnik 

 wiosła – 2 szt 

 knaga, 

 cuma, 

 plandeka postojowa odpowiadająca danej łódce 

 kamizelki ratunkowe (wyporność min.50N, jaskrawy kolor, gwizdek, taśmy odblaskowe) – 4 szt.: 

 kotwica o wielkości odpowiadającej łódce, 

 rolka kotwiczna, 

2) Silnik:  

 elektryczny 

 napięcie i natężenie prądu – 12V / 52A 
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 siła pchnięcia – min. 55LBS / 25 kg 

 moc – min. 600 W 

 wskaźnik poziomu naładowania akumulatora 

 teleskopowy uchwyt wraz z przełącznikiem biegów (min. 5 biegów do przodu i 2 biegi do tyłu)  

 wykonanie kolumny i uchwytu do łodzi z włókien szklanych i nylonu  

 śruba silnika dwupłatowa 

 klucz do montowania śruby 

 pokrowiec na silnik (wytrzymały materiał z uchwytami do przenoszenia) 

3) Akumulator: 

 żelowy,  

 pojemność –  min. 100 Ah 

 napięcie – 12 V  

4)  Ładowarka automatyczna  

Do ładowania akumulatorów 12V i pojemności do 120Ah. 

5) Przyczepa podłodziowa:  

 DMC min. 500 [kg]  

 maksymalna długość łodzi min.380 cm 

 ładowność min.400 kg 

 system ułatwiający bezpieczne wciąganie łódki (rolki bądź podpory, wciągarka) 

 zabezpieczenie zaczepu 

 koło podporowe z obejmą mocującą 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych urządzeń  

o parametrach i jakości nie gorszej lub lepszej od zaproponowanych. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia spoczywa na Wykonawcy. 

 

II. Sposób przygotowania oferty 

1. Oferta (załącznik nr 1) musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby 

upoważnione.  

2. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz 

być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie 

koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres 

ważności oferty. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego – minimum 

12 miesięcy, instrukcji obsługi i napraw (w języku polskim) oraz wszystkich niezbędnych dokumentów 

sprzętu. 

4. Wykonawca bezpłatnie przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie właściwej eksploatacji 

przedmiotu zamówienia. 

5. Sprzęt ma być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami.  

6. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się w biurze regionalnym Zamawiającego, w Olsztynie.  

 

III.  Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania. 
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IV. Termin realizacji zamówienia 

Wykonawca, który zostanie wyłoniony spośród złożonych ofert jest zobowiązany przekazać do odbioru 

przedmiot zamówienia w terminie do 16.03.2012r. Przedmiot umowy zostanie odebrany przez 

Zamawiającego na własny koszt.  

 

V. Warunki płatności: 

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

prawidłowo wystawionej faktury. 

 

VI. Opis wymogów stawianych Wykonawcy: 

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien spełniać następujące warunki:  

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zadania. 

 

VII. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 

Cenę za realizację umowy należy wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1). 

 

VIII. Termin składania ofert i ich ocena 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 22 lutego 2012, do godziny 14.00 na adres: Regionalne Biuro PTOP, ul. 

Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn lub drogą elektroniczną na adres: ajarzembska@ptop.org.pl  

2. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Sebastian Menderski tel.: (89) 533-68-66, e-mail: 

smenderski@ptop.org.pl 

3. Cena oferty musi obejmować pełny zakres prac określonych w rozdziale I oraz zawierać wszystkie 

elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zaoferowała najniższą cenę ofertową. 

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

8. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu pisemnie oraz faksem lub drogą elektroniczną 

Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

 

 

 

 

    Zatwierdzam: 

Koordynator projektu: „Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach” 

 

Sebastian Menderski   

mailto:%20ajarzembska@ptop.org.pl
mailto:smenderski@ptop.org.pl

