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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. 29.01.2013 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” o numerze POIS.05.01.00-00-219/09, 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 na: 

 

usuwanie nalotu krzewów na wyspie na jeziorze Ryńskim  

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Lokalizacja prac: 

 wyspa na jeziorze Ryńskim o powierzchni 3 ha - obręb Rybical gmina Ryn, powiat giżycki, 

województwo warmińsko-mazurskie, należąca do Skarbu Państwa w Zarządzie Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, lokalizację prac przedstawia załącznik nr 3. Wycinka 

obejmuje usunięcie ok. 135 krzewów. Krzewy zostaną dokładnie wyznaczone  

i oznakowane przez Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. 

2. Sposób wykonania prac: 

Trzebież należy wykonać przy użyciu własnych urządzeń. Materiał (gałęzie) z wycinki należy pozostawić na 

wyspie, 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. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac polegających na trzebieży. Zamawiający 

nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c) sytuacja ekonomiczna i finansowa misi umożliwiać wykonanie zadań - Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie konsultować z Zamawiającym poszczególne etapy prac związanych        

z realizacją zamówienia. 

3. Przed złożeniem oferty  wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania 

zamówienia. 

4. Prace należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków, trwającym od 1 marca do 15 lipca. 

 

III. Warunki płatności: 

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

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. 
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IV. Termin realizacji zamówienia: 

Usługa będzie świadczona od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2013 r., stosownie do potrzeb 

Zamawiającego. 

 

V. 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. 

 

VI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

VII. Termin składania ofert i ich ocena 

a) oferty należy złożyć do dnia 06.02.2013 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: 

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 

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 
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