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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.: smenderski@ptop.org.pl 
 

Olsztyn dn. 07.10.2017 r. 
Znak sprawy: 12/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 zamówienia : 

 
Odtworzenie  3 ha łąk i budowa ogrodzenia wokół pastwiska 

 
I Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odtworzeniu (odnowieniu) łąki na 
powierzchni 3 ha na działce nr 20/4 (obręb Toprzyny, gmina Górowo Iławeckie, powiat 
bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) z przeznaczeniem na użytkowanie kośno-
pastwiskowe oraz budowa 1535 m ogrodzenia wokół pastwisk, zlokalizowanych na 
działkach nr 20/6, 20/4, 21/1, 21/2, 20/5, 20/3 (obręb Toprzyny, gmina Górowo 
Iławeckie, powiat bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie). Lokalizację przedstawia 
mapa, stanowiąca załącznik nr 4 do Zapytania. Obszar prac zlokalizowany jest na terenie 
obszaru Natura 2000. 
2. Na zamówienie składa się wykonanie następujących czynności: 

1) Odtworzenie łąki 
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Na odtworzenie łąki składa się wykonanie we wskazanej lokalizacji następujących 
czynności: 

a) wycinka samosiewów drzew i krzewów 
b) usunięcie karpin przy użyciu koparki 
c) użycie kultywatora w celu spulchnienia gleby i usunięcia roślinności 

(minimum 3-krotnie) 
d) przeoranie gleby 
e) bronowanie 
f) zbieranie kamieni 
g) zasiew traw w ilości 40 kg/ha (łącznie 120 kg) 
h) wałowanie 

Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce składowania usuniętych krzewów, 
samosiewów, karpin oraz kamieni – zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 
prowadzenia prac. 

 
Zamawiający wymaga użycia następującej mieszanki traw do zasiewu wskazanego 
terenu (%): 

a) życica trwała -20 % 
b) życica wielokwiatowa - 10 % 
c)    tymotka łąkowa - 10 % 
d) kupkówka pospolita - 15 % 
e) kostrzewa trzcinowa - 15 % 
f)    kostrzewa czerwona - 10 % 
g) kostrzewa szczeciniasta -5 % 
h) koniczyna biała  - 5 % 
i)    lucerna siewna - 5 % 
j)    wiechlina łąkowa - 5 % 

 
2) Wykonanie ogrodzenia pastwiska 

Ogrodzenie składać się ma ze słupków betonowych oraz 2 drutów ogrodzeniowych i  1 
linki do ogrodzeń elektrycznych, przymocowanych do słupków za pomocą izolatorów. W 
ogrodzeniu należy umieścić 5 bram wjazdowych, zbudowanych z dwóch sprężyn 
przewodzących prąd, z rączką izolującą, zakończone izolatorem bramowym. Górny drut 
należy ofladrować paskami materiału. 
 
Parametry elementów ogrodzenia: 

a) słupek  – betonowy o wymiarach 200 x 8 x 8 cm, zbrojony (3 żebra o śr. 6 
mm), z 7 otworami na kołek rozporowy o śr. 8 mm 

b) słupek narożny i bramowy -  betonowy o wymiarach 200 x 10 x 8 cm, 
zbrojony (4 żebra o śr. 6 mm), z 7 otworami na kołek rozporowy o śr. 8 
mm 
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c)  drut ogrodzeniowy  – dwa druty (górny i dolny) o średnicy  3,5 mm 
d) linka do ogrodzeń elektrycznych tzw. plecionka  (pomiędzy drutami 

ogrodzeniowymi) - o wytrzymałości na rozciąganie do 350 kg i oporności 
nie większej niż 4,2 Ohm/m 

e)  izolatory do drutów i linki - z przedłużonym trzpieniem metalowym 
f)    fladry – paski materiału w kolorze czerwonym na taśmie. Tkanina typu  

rip-stop, mocna, rozmiar fladra 10x30 cm, odstęp między fladrami 35 cm, 
odporne na wodę, niespieralne, taśma nośna szer. 1,5 cm. Taśmę z 
fladrami należy zamontować na górnym drucie.  

 
Ogrodzenie należy wykonać na odcinku 1535 m (zgodnie z załączoną mapką – załącznik 
nr 4 do Zapytania). Słupki należy montować co 4 metry poprzez wkopywanie bądź 
wciskanie w glebę. Słupki narożne i bramowe należy wspierać dodatkowymi słupkami 
skośnymi. Lokalizacja bram została przedstawiona na mapie. Wykonawca ma dostarczyć 
i zamontować ilość elementów konstrukcyjnych zapewniających prawidłowe wykonanie 
ogrodzenia. Wskazane parametry są pożądanymi dla prawidłowego wykonania 
ogrodzenia i mogą ulec zmianie pod warunkiem zapewnienia jakości technicznej i 
funkcjonalnej nie niższej niż zakładana przez Zamawiającego i opisana przedmiotem 
zamówienia – każdorazowa zmiana parametrów wskazanych elementów wymaga 
akceptacji Zamawiającego. 
Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3-letniej gwarancji na wykonane ogrodzenie. 
Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert proponując dłuższy od 
wymaganego okres gwarancji. W przypadku braku wskazania oferowanego okresu 
gwarancji – Zamawiający przyjmie minimalny okres wymagany Zapytaniem. 

 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania 
wchodzące w zakres zamówienia. 
 
4. Nazwa i kod CPV: 

90 70 00 00-4 Usługi środowiska naturalnego 
45 34 00 00-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

 
II Termin realizacji zamówienia: 
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 

sierpnia 2018 r. w tym: 
1) Wycinka samosiewów i usunięcie karpin – od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 

2017 r. 
2) Prace z użyciem kultywatora, przeoranie gleby, bronowanie, zbieranie kamieni – od 1 

marca 2018 r. do 31 maja 2018 r. 
3) Zasiew traw oraz wałowanie – od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. 
4) Wykonanie ogrodzenia pastwiska – od podpisania umowy do 31 sierpnia 2018 r. 
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Harmonogram poszczególnych prac wskazany powyżej określa terminy pożądane i 
orientacyjne. Dopuszcza się zmianę tych terminów pod warunkiem poszanowania 
odpowiednich przepisów prawa w tym zakresie  oraz wykonywania prac zgodnie z zasadami 
wiedzy w tej dziedzinie i pod warunkiem zachowania terminu końcowego realizacji 
zamówienia. 

 
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; 

- 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. 
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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). 
 

Ocena wymogów względem Wykonawcy nastąpi wg zasady: spełnia/nie spełnia. Wykonawca 
nie spełniający wymogów określonych w pkt 1-2 podlega wykluczeniu z postępowania. 
 
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: 
- cena ofertowa (C) - 80% 

Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena: C = (C minimalna/C oferowana) x 80pkt 
 
- okres gwarancji na wykonane ogrodzenie (G) - 20% 
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Obliczanie wartości punktowej dla okres gwarancji (G): 
- zaoferowanie 3 lat gwarancji na wykonane ogrodzenie – 0 pkt 
- zaoferowanie 4 lata gwarancji na wykonane ogrodzenie – 10 pkt 
- zaoferowanie 5 i więcej lat gwarancji na wykonane ogrodzenie – 20 pkt 
 
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 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 - 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 23.10.2017 r. do godziny 10.00. 
3. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 23.10.2017 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 30 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. 

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. 

 
X  Inne informacje dotyczące zapytania: 
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1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty, 

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). 

3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Pan Sebastian Menderski, tel. 
505 701 652 e-mail: smenderski@ptop.org.pl . 
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca poniesie wszelkie koszty 
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy 
zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 
przez Wykonawcę. 
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi 
znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w 
szczególności: 

 łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
 oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

7. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do uzupełnienia 
oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. III Zapytania w tym 
zobowiązań innych podmiotów oraz dokumentów pełnomocnictw. Do uzupełnień stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 
2164 ze zm.). Nie podlegają uzupełnieniu informacje wymagane w ramach kryteriów oceny 
ofert. 
8. Zamawiający zastrzega możliwość wezwanie Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do treści 
złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty. 
9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po 
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:  

 brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone, 
 cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na realizację zadań, 
 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 
 instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu 

zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.  
10. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy: 
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 Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,  
 gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie 

będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków 
udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony. 

11. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy. 
 
 
 

 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy ze wskazaniem wykazu osób – załącznik nr 1 
2. Wzór umowy – załącznik nr 2 
3. Regulamin udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – załącznik 

nr 3. 
4. Lokalizacja przedmiotu zamówienia załącznik nr 4 

 
 
 

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

Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” 
Sebastian Menderski 


