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

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

Olsztyn dn. 09.02.2012 r. 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 
664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok) w oparciu           
o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do składania 
ofert związanych 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 oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 na: 
 

usuwanie nalotu drzew i krzewów na wyspach na stawie w Pieckach oraz na jeziorze Salęt Mały  
 
I Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Lokalizacja prac: 
a) wyspa na stawie w Pieckach: 
Staw hodowlany stanowi działka ewidencyjna nr 1046/8, obręb Piecki, gmina Piecki, powiat mrągowski, 
województwo warmińsko-mazurskie, będąca własnością Gminy Piecki. Lokalizację wyspy stanowi załącznik 
nr 5. Wycinka obejmuje niżej wymienione drzewa i krzewy: 
- 2 sztuki sosny zwyczajnej o obwodach pni na wysokości 130cm, 69cm i 151cm; 
- 2 sztuki brzozy brodawkowatej o obwodach pni na wysokości 130cm, 162cm i 92cm; 
- 2 sztuki dębu bezszypułkowego o obwodach pni na wysokości 130cm, 124cm i 136cm; 
- 4 m

2
 krzewów czeremchy pospolitej; 

- 11 m
2
 krzewów bzu czarnego. 

Powyższe drzewa i krzewy zostaną dokładnie wyznaczone i oznakowane przez Zamawiającego przed 
przystąpieniem do realizacji zamówienia. 
b) wyspa na jeziorze Salęt Mały:   
Jezioro Salęt Mały stanowi działka ewidencyjna nr 221, obręb Szestno, gmina Mrągowo, należąca do 
Skarbu Państwa w Zarządzie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Lokalizację wyspy stanowi 
załącznik nr 6. Wycinka obejmuje niżej wymienione drzewa i krzewy: 
- 7 szt. brzozy o obwodach pni na wysokości 130 cm: 29cm, 30 cm, 30 cm, 31 cm, 47 cm, 53 cm, 64 
cm, 
- 2000 m

2
 krzewów bzu, czeremchy, jarzębu i głogu. 

Powyższe drzewa i krzewy zostaną dokładnie wyznaczone i oznakowane przez Zamawiającego przed 
przystąpieniem do realizacji zamówienia. 
2. Sposób wykonania prac: 
Trzebież należy wykonać przy użyciu pilarki spalinowej. Drewno o średnicy minimalnej 10 cm należy pociąć 
na części o długości 1 m i przetransportować na brzeg zbiorników w miejsca wskazane przez 
Zamawiającego. Pozostały materiał (gałęzie) należy pozostawić na wyspach złożony w stosach w miejscach 
wyznaczonych przez Zamawiającego. 
II Warunki realizacji zadania. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Wykonawca winien dysponować ekipą, w której skład wchodzi co najmniej jedna osoba posiadająca 
uprawnienia pilarza, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Spełnienie tego warunku 
zostanie ocenione według oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2. 
b) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac polegających na trzebieży. Fakt ten 
należy udokumentować złożonym oświadczeniem, w którym należy wymienić minimum 2 zrealizowane 
prace o podobnym charakterze – załącznik nr 3. 
c) sytuacja ekonomiczna i finansowa misi umożliwiać wykonanie zadań. 
2. Wykonawca zobowiązany będzie konsultować z Zamawiającym poszczególne etapy prac związanych        
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z realizacją zamówienia. 
3. Przed złożeniem oferty  wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania 
zamówienia. 
4. W skrajnie niekorzystnej sytuacji atmosferycznej panującej przez cały okres trwania umowy dopuszcza się 
odstąpienie od realizacji prac w całości lub części za porozumieniem stron, bez konsekwencji finansowych 
dla jednej lub drugiej strony umowy.  
 
III. Termin realizacji zamówienia: 
1.Przedmiot umowy należy wykonać do 15.03.2012 r.  zgodnie z treścią decyzji, stanowiących załączniki nr 
7 i 8. 
2. Zamawiający informuje, że ze względu na okres lęgowy ptaków, nie będzie możliwe przedłużenie 
realizacji przedmiotowego zadania. 
 
IV. Termin składania ofert i ich ocena 
a) oferty należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, do dnia 17.02.2012 r. na 
adres: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, faksem: fax. (89) 533-68-66, bądź 
drogą elektroniczną na adres    e-mail: smenderski@ptop.org.pl 
b) osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Sebastian Menderski  
tel.: (89) 533-68-66, e-mail: smenderski@ptop.org.pl 
c) w ofercie należy podać koszt wykonania zadań w kwocie brutto.  
d) kryterium zastosowanym do oceny oferty będzie cena 
e) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego cena będzie najniższa 
f) Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożą oferty o rozstrzygnięciu pisemnie oraz faksem lub 
drogą elektroniczną.  
g) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

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

złożonych ofert. 

 
 
 Zatwierdzam: 

Koordynator projektu: „Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach”  
Sebastian Menderski 
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