
„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 
w północno – wschodniej Polsce” 

POIS.02.04.00-00-0032/16 

 

1 

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.: smenderski@ptop.org.pl 
 

Olsztyn dn. 07.12.2017 r. 
Znak sprawy: 15/P/STR/2017 
   

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres 
korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn), zwane 
dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego 
częścią projektu: 
 
„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – 
wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja 
ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze 
środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i 
Białymstoku 

ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi : 

Ekspertyza ichtiologiczna cieków oraz badanie składu pokarmowego piskląt bociana czarnego 
w Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej  

 
I Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  
Część I  
Ekspertyza ichtiologiczna cieków i zbiorników wodnych Puszczy Białowieskiej i Puszczy 
Knyszyńskiej w granicach obszarów Natura 2000 w celu rozpoznania stanu zasobności 
żerowisk bociana czarnego 
 
Część II  
Wykonanie badań pokarmowych piskląt bociana czarnego w Puszczy Białowieskiej i 
Puszczy Knyszyńskiej w granicach obszarów Natura 2000 oraz opracowanie danych w 
formie sprawozdania. 
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2. Zamówienie obejmuje: 
Część I Ekspertyza ichtiologiczna: 

1) Wyznaczenie punktów kontrolnych na ciekach i zbiornikach wodnych 
znajdujących się na całym obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska PLB200003 
(z wyłączeniem rezerwatów przyrody) oraz na obszarze Natura 2000 Puszcza 
Białowieska PLC 200004 (z wyłączeniem obszaru Białowieskiego Parku 
Narodowego oraz rezerwatów przyrody) - łącznie 30 punktów. 

2) Weryfikację terenową punktów kontrolnych pod kątem przydatności do 
przeprowadzenia odłowów kontrolnych, w których będą prowadzone odłowy 
kontrolne ryb. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji lokalizacji 
punktów kontrolnych przed przystąpieniem do odłowów w celu dostosowania ich 
do potrzeb żerowiskowych bociana czarnego. 

3) Połowy kontrolne (elektropołowy) w ciekach zgodnie z obowiązującą normą CEN 
(CEN EN 14011, 2003; PN-EN 14011, 2006) oraz zbiornikach wodnych (norma 
EN14757). Schwytane osobniki ryb będą oznaczane do gatunku, policzone i 
zważone z dokładnością do 1 g. Wszystkie zabiegi będą prowadzone na „żywej 
rybie”. Po wykonaniu pomiarów ryby należy wpuścić do wody w miejscu 
złowienia. Procedura połowowa, jak i sprzęt zastosowany do elektropołowów 
powinny być dostosowane do szerokości i głębokości cieku w miejscu połowu. 
Ryby należy poławiać za pomocą atestowanego agregatu prądotwórczego 
dwiema metodami, tj. brodzenia oraz połowu z łodzi. Wybór metody zależy od 
głębokości rzeki (przy cieku o głębokości większej niż 0,7m należy zastosować 
połów z łodzi). Elektropołowy muszą być prowadzone pod nadzorem osoby 
posiadającej aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji 
elektrycznych narzędzi połowu ryb. W celu wykonania odłowów, w gestii 
Wykonawcy leży uzyskanie wszelkich ewentualnych zgód i pozwoleń 
wymaganych przepisami obowiązującego prawa. 

4) W celu wykonania połowów, w gestii Wykonawcy leży uzyskanie wszelkich 
ewentualnych zgód i pozwoleń wymaganych przepisami obowiązującego prawa. 

5) Określenie stanu zasobności pokarmowej żerowisk w zakresie ichtiofauny – 
liczebność i biomasa ryb zostanie przeliczona na 1 ha powierzchni, a w przypadku 
połowu ryb w zbiornikach wodnych zestawem sieci nordyckich na 100 m2 sieci. 
Otrzymane wartości będą traktowane jako indeksy liczebności i biomasy, które 
zostaną wykorzystane do porównania zasobności ichtiofauny na obszarze Puszczy 
Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej w granicach obszarów Natura 2000 oraz do 
minimum trzech innych obszarów (np. odcinków rzek, zlewni, zbiorników 
wodnych). Dane o trzech obszarach porównawczych należy pozyskać z dostępnej 
literatury. Do analizy struktury i rozmieszczenia ichtiofauny należy zastosować 
wskaźniki biocenotyczne. 
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Część II Badanie składu pokarmowego bociana czarnego w Puszczy Białowieskiej i 
Puszczy Knyszyńskiej zakończone sprawozdaniem z wykonanych prac: 

1) Metodyka: 
Próby pokarmowe należy pobierać podczas kontroli bezpośredniej gniazd 
bociana czarnego na drzewie. Jako próbę rozumie się zwróconą przez pisklę 
bociana treść pokarmową. W przypadku, gdy pisklę nie zwróci pokarmu 
samorzutnie w reakcji na obecność człowieka lub zwrócony pokarm zostanie 
natychmiast połknięty ponownie, należy masować wole piskląt, aby 
doprowadzić do zwrócenia pokarmu. Treść pokarmową należy zbadać pod 
kątem: 
- składu jakościowego i ilościowego - określenie liczby i gatunku ofiar. W 
przypadku braku możliwości oznaczenia gatunku, należy zastosować możliwie 
najdokładniejszą identyfikację (np. co do rodzaju). 
- wymiarów – dokonanie bezpośrednich pomiarów ofiar (długość, szerokość). 
W przypadku wątpliwości co do gatunku ofiar, dopuszcza się zabranie ich do 
dalszych analiz. W takim przypadku należy pozostawić w gnieździe świeże 
ryby jako pokarmu zastępczego. Należy zastosować wówczas niewielkie ryby, 
aby pisklęta nie miały problemów z ich połknięciem (maks. 10 cm długości). 
Każdorazowo przy pobieraniu prób należy notować szacunkowy wiek piskląt 
(w dniach). 

2) Lokalizacje zajętych gniazd zostaną wskazane przez Zamawiającego po 
podpisaniu umowy z Wykonawcą. Szacunkowo należy przyjąć, iż kontrole 
będą obejmowały: 
- Puszcza Białowieska – około 17 gniazd 
- Puszcza Knyszyńska – około 5 gniazd 
Powyższe dane pochodzą z monitoringu bociana czarnego wykonanego w 
2017 roku, planowana maksymalna do objęcia badaniami liczba  gniazd nie 
przekroczy 30. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby pobranych prób w 
przypadku niskiego sukcesu lęgowego w poszczególnych gniazdach i braku 
możliwości zbadania treści pokarmowej piskląt. 

3) Kontrole gniazd wraz poborem prób pokarmowych należy wykonać 
dwukrotnie w okresie 05.06.2018-05.07.2018r. Odstęp czasu między jedną a 
drugą kontrolą powinien wynosić minimum 7 dni. Pierwsza kontrola powinna 
być przeprowadzona w okresie 05-15.06.2018. 

4) Sprawozdanie z wykonanych prac powinno zawierać: 
- lokalizację gniazd, z których pobrano próby, z oznaczeniem na mapie, 
- wykaz pobranych prób z podaniem daty zebrania próby oraz wieku piskląt 
bociana czarnego, 
- zestawienie jakościowe i ilościowe ofiar z poszczególnych prób (oznaczenie 
każdej ofiary pod kątem gatunku, rozmiarów i biomasy) – dla każdej próby 
oddzielnie, 
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- zestawienie sumaryczne ofiar ze wszystkich prób z podziałem na Puszczę 
Białowieską i Puszczę Knyszyńską (gatunek, liczba, biomasa, udział %),  
- dokumentację zdjęciową. 

5) W celu wykonania badań, w gestii Wykonawcy leży uzyskanie wszelkich 
ewentualnych zgód i pozwoleń wymaganych przepisami obowiązującego 
prawa. 

 
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części (część I i część II) 
wchodzące w zakres zamówienia. 
 

Nazwa i kod CPV: 
90700000-4 Usługi środowiska naturalnego 
90715000-9 Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej 
 
 
II Termin realizacji zamówienia: 
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
 
Część I: od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2018 r. w tym: 

1) Wyznaczenie punktów kontrolnych - do 31.01.2018 r. 
2) Weryfikacja punktów kontrolnych - do31.07.2018 r. 
3) Połowy kontrolne – od 15.08.2018 do 31.10.2018 r. 
4) Określenie stanu zasobności pokarmowej żerowisk – do 15 listopada 2018 r. 

 
Część II: od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2018  r. 
 
III Opis wymogów stawianych Wykonawcy: 

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 
2014/24/UE tj.: 

a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego 
z następujących czynów: 

- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji 
ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania 
przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42); 

- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji 
urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja 
ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w 
sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w 
prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy; 



„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 
w północno – wschodniej Polsce” 

POIS.02.04.00-00-0032/16 

 

5 

- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów 
finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48); 

- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, 
zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW 
(Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 
164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, 
współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej 
decyzji ramowej; 

- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z 
systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 
25.11.2005, s. 15); 

- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania 
tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1); 
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na 

ubezpieczenie społeczne. 
 
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia o których mowa powyżej Wykonawca dokumentuje 
oświadczeniem  własnym na lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz ofertowy). 
 

2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań 
kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu  
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych 
Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym na lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
Zapytania (formularz ofertowy). 
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3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 

1) dysponują osobami, które skierują do realizacji zamówienia: 
Część I: 

a) osoba nadzorująca połowy – posiadająca aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne w 
zakresie eksploatacji elektrycznych narzędzi połowu  

b) osoba (ekspert) posiadająca doświadczenie nabyte w opracowaniu (autorstwo lub 
współautorstwo) minimum 2 ekspertyz lub publikacji naukowych. 

 
Przez ekspertyzę/badanie naukowe Zamawiający rozumie opracowanie mające na celu zbadanie 
ichtiofauny zbiornika bądź cieku lub jego odcinka, realizowane na rzecz podmiotów publicznych 
jak i prywatnych, bądź na własny użytek, zawierające określenie składu gatunkowego 
(jakościowo – ilościowego) i strukturę ichtiofauny. 
Wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty wg kryteriów oceny ofert (zg. z rozdz. V 
Zapytania) przedstawiając doświadczenie eksperta obejmujące opracowania dotyczyły terenu 
zlokalizowanego na obszarze Natura 2000 lub innego obszaru chronionego (formy określone 
ustawą o ochronie przyrody).  
Dopuszcza się wskazanie jednej osoby posiadającej kwalifikacje i doświadczenie opisane w lit. a) 
i b) powyżej. 
 

Część II: 
a)  osoba dokonująca badań pokarmowych – posiadająca (łącznie): 

- kwalifikacje niezbędne do pracy na drzewach tj. w szczególności: certyfikat 
potwierdzający ukończenie kursu do pracy na drzewach z wynikiem pozytywnym 
(wydany na podstawie §6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 
2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, Dz. U. Nr 31. 
poz. 216 lub inny równoważny); 
- aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do prac arborystycznych; 
- doświadczenie w wykonywaniu badań nad bocianem czarnym, realizowanych na 
rzecz podmiotów publicznych jak i prywatnych, bądź na własny użytek, 
potwierdzone co najmniej jedną publikacją naukową/ekspertyzą w tym zakresie 
(jako autor lub współautor). 

Wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty wg kryteriów oceny ofert (rozdz. V 
Zapytania) przedstawiając dodatkowe doświadczenie osoby dokonującej badań. Przez 
ekspertyzę Zamawiający rozumie również opracowanie dokumentujące 
przeprowadzone badania zakończone np. sprawozdaniem. 

 
 
- w celu potwierdzenia warunku Wykonawca przedłoży wykaz osób, którymi dysponuje lub 
będzie dysponował Wykonawca, a które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
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informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, z informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz ofertowy). 
 
 

Ocena wymogów względem Wykonawcy nastąpi wg zasady: spełnia/nie spełnia. Wykonawca 
nie spełniający wymogów określonych w pkt 1-3 podlega wykluczeniu z postępowania. 

W odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na 
zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują usługi, odnośnie do których 
takie zdolności są niezbędne. W przypadku gdy Wykonawca chce polegać na zdolności innych 
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, 
przedstawiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. W takim 
przypadku podmioty te będą weryfikowane pod kątem braku podstaw do wykluczenia na takich 
zasadach, jak Wykonawca. 
 

IV Sposób obliczenia ceny oferty. 
1. Cena oferty na realizację zadania musi obejmować pełny zakres prac określonych  

w rozdziale I oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku od 
towarów i usług. 

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

 

 

V Kryteria i tryb oceny ofert. 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 
Część I: 

• cena ofertowa - 60% 
• doświadczenie eksperta skierowanego do realizacji zamówienia – 40% 
 

2. Obliczanie wartości punktowej oferty (O):  
 
1pkt = 1% 
 
1) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 60 pkt. 
 
C = (C min/C of) x 60pkt 
gdzie: 
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 C min – cena brutto najtańszej oferty 

 C of - cena oferty badanej. 
 
2) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium doświadczenie eksperta skierowanego do 
realizacji zamówienia (N) – max 40 pkt, nabyte w opracowaniu (autorstwo lub współautorstwo) 
minimum 2 ekspertyz lub publikacji naukowych dotyczących składu gatunkowego (jakościowego 
i ilościowego) ichtiofauny zbiornika bądź cieku lub jego odcinka i struktury ichtiofauny. Jeżeli 
wskazane opracowanie (ekspertyza/publikacja) dotyczyło obszaru zlokalizowanego na obszarze 
Natura2000 lub innego obszaru chronionego, Wykonawca otrzyma dodatkowe 20 punktów oraz 
otrzyma dodatkowe 20 punktów za każdą następną ekspertyzę/publikację dotyczącą obszaru 
zlokalizowanego na obszarze Natura2000 lub innego obszaru chronionego. 
 
Część II: 

• cena ofertowa - 60% 
• doświadczenie osoby skierowanej do wykonania badań pokarmowych – 40% 
 

2. Obliczanie wartości punktowej oferty (O):  
1pkt = 1% 
 
1) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 60 pkt. 
C = (C min/C of) x 60pkt 
gdzie: 

 C min – cena brutto najtańszej oferty 

 C of - cena oferty badanej. 
 
2) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium doświadczenie osoby skierowanej do 
wykonania badań pokarmowych (N) w wykonywaniu badań  nad bocianem czarnym, 
realizowanych na rzecz podmiotów publicznych jak i prywatnych, bądź na własny użytek, 
potwierdzone co najmniej jedną publikacją naukową/ekspertyzą w tym zakresie (jako autor lub 
współautor), max 40 pkt, liczone w następujący sposób: 

 wskazanie 1 publikacji naukowej/ekspertyzy – 0 pkt 

 wskazanie 2 publikacji naukowych/ekspertyz – 20 pkt 

 wskazanie 3 i więcej publikacji naukowych/ekspertyz – 40 pkt 
 
Zamawiający dokona oceny (O) złożonych ofert według następującego wzoru:  

O = C + N  
 
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria dla danej części zamówienia, zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 
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punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyższą ilość punktów w danej części zamówienia. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców 
uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie kryterium ceny, a w przypadku złożenie 
ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia 
dodatkowych ofert cenowych. 
 
VI Dokumenty, które należy dołączyć do oferty. 
1. Formularz ofertowy ze wskazaniem wykazu osób skierowanych do realizacji zadania - wg 

załącznika nr 1. 
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej notarialnie. 

 

VII  Miejsce, termin i forma złożenia oferty. 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą postępowania w 

Regionalnym Biurze PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn w formie pisemnej. 
2. Ofertę należy złożyć do dnia 19.12.2017 r. do godziny 10.00. 
3. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 19.12.2017 r. o godzinie 10.15 . Zamawiający 

dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy 
złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy. 

 

VIII  Termin związania ofertą wynosi 14 dni. 
1. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie oraz drogą 

elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu Zapytania. 
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po 

otwarciu ofert, przed zawarciem umowy. 
 

IX Umowa z Wykonawcą. 
1. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach 

określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 2 do Zapytania, niezwłocznie po ogłoszeniu 
rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne. 

2. Wraz z podpisaniem umowy na część II przedmiotu zamówienia Wykonawca okaże 
Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową lub inny dokument, potwierdzający ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, ważną na okres trwania umowy. 

 

X  Inne informacje dotyczące zapytania: 
1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, 
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2. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, 
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści  
z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu (załącznik nr 3 do Zapytania). 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy ze wskazaniem wykazu osób – załącznik nr 1 
2. Wzór umowy – załącznik nr 2 dla cz. I i II 
3. Regulamin udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – załącznik 

nr 3. 
 
 
 

Zatwierdzam: 
Koordynator projektu: „Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach 

Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” 
Sebastian Menderski 


