
„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. 18.04.2019 r. 
Znak sprawy: 31/P/2019 
   

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 Wojewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska w Olsztynie i w Białymstoku 

ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi : 

 
Monitoring ptaków strefowych na terenie 4 obszarów Natura 2000: Ostoja Warmińska, 

Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Białowieska 
 
 
I Opis przedmiotu zamówienia 
Przeprowadzanie monitoringu wszystkich istniejących stref ochronnych: orlika krzykliwego, kani 
czarnej, kani rudej na czterech wybranych Obszarach Specjalnej Ochrony (OSO) Natura 2000 
oraz bielika i bociana czarnego na dwóch wybranych obszarach OSO Natura 2000 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania. 
 
Na zamówienie składa się wykonanie następujących czynności: 

- weryfikacja stanu zasiedlenia wszystkich istniejących stref ochrony 
- inwentaryzacja gniazd / nowych rewirów 
- monitoring stanowisk lęgowych 
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- ochrona gniazd – projektowanie granic stref 
Gatunki oraz miejsca występowania ptaków, których dotyczą działania: 

- bielik Haliaeetus albicilla (Ostoja Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka) 
- orlik krzykliwy Clanga pomarina (wszystkie 4 obszary) 
- bocian czarny Ciconia nigra (Ostoja Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka) 
- kania czarna Milvus migrans (Ostoja Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka) 
- kania ruda Milvus milvus (Ostoja Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza 

Knyszyńska). 
 

1. Przebieg prac w terenie: 
Na terenie każdego objętego projektem obszaru Natura 2000 wykonane zostaną czynności 
zmierzające do pełnego rozpoznania liczebności i rozmieszczenia gatunków objętych 
zamówieniem, a także objęcia ochroną zasiedlanych przez nie gniazd i przeprowadzenia badań 
telemetrycznych. W tym celu wykonawca zobowiązany jest zrealizować następujące czynności: 
 
1) Weryfikacja stanu zasiedlenia wszystkich istniejących stref ochrony 
Wyjściowym materiałem są strefy ochrony wyznaczone decyzjami RDOŚ oraz wyniki 
monitoringu w lat 2017-2018 (udostępnione będą Wykonawcy po podpisaniu umowy). 
Wszystkie strefy powinny być skontrolowane pod kątem występowania gniazd i stanu 
zasiedlenia rewirów. Kontrola polegała będzie na przeszukaniu wszystkich potencjalnie 
dogodnych siedlisk lęgowych w granicach zarówno strefy całorocznej jak i okresowej w celu 
zlokalizowania zarówno gniazd aktualnie zasiedlanych jak i gniazd alternatywnych 
(zajmowanych w innych latach). Strefy zasiedlone z rozpoznaną lokalizacją aktywnego gniazda 
zostaną objęte monitoringiem i ochroną opisaną w dalszej części. W przypadku stref ewidentnie 
porzuconych lub zajętych bez rozpoznanej lokalizacji aktywnego gniazda należy zaplanować 
działania inwentaryzacyjne (patrz ppkt 2). 
Liczba istniejących stref ochronnych i stanowisk lęgowych (łącznie), które należy skontrolować w 
trakcie realizacji zamówienia: 

gatunek 
Ostoja 
Warmińska 

Puszcza 
Napiwodzko-
Ramucka 

Puszcza 
Knyszyńska 

Puszcza 
Białowieska 

orlik krzykliwy 106 36 61 71 

bielik 15 20 0 0 

bocian czarny 14 7 0 0 

kania czarna 1 12 0 0 

kania ruda 2 6 1 0 

SUMA 138 81 61 71 

Informacje o rozmieszczeniu stref i przebiegu granic Wykonawca pozyska we własnym zakresie 
od odpowiednich terytorialnie Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wyniki monitoringu z 
lat 2017-2018 zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
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2) Inwentaryzacja gniazd / nowych rewirów 
Prace inwentaryzacyjne mają na celu wykrycie gniazd w rozpoznanych rewirach, a także 
wykrycie całkiem nowych rewirów, które dotychczas nie były objęte strefami ochrony. 
Inwentaryzacji poddane zostanie w pierwszym rzędzie otoczenie stref ochrony, w których nie 
stwierdzono obecności zasiedlonych gniazd. W następnej kolejności należy skontrolować 
wszystkie obszary siedliskowo sprzyjające występowaniu gatunków objętych projektem. 
Kluczowym działaniem w trakcie inwentaryzacji są obserwacje prowadzone z wyeksponowanych 
punktów widokowych. W miejscach stwierdzenia zajętych rewirów lęgowych obserwacje należy 
kontynuować, aż do uzyskania wiedzy na temat orientacyjnego położenia gniazda (dolot z 
pokarmem lub materiałem na gniazdo, głos żebrania o pokarm samicy lub młodych itp.) Na 
podstawie wyników obserwacji z punktów widokowych należy przeszukać las, w celu wykrycia 
gniazda. W okresie bezlistnym inwentaryzacja polegała będzie na przeszukiwaniu potencjalnych 
siedlisk lęgowych, głównie w miejscach gdzie wcześniej istniały strefy lub stwierdzono obecność 
ptaków. Wykryte gniazda należy następnie kontrolować  w ramach standardów wyznaczonych 
dla działań monitoringowych (patrz ppkt 3). 
 
Terminy wykonania prac opisanych w ppkt 1 i 2: 

 Sezon lęgowy (daty jak w zadaniu Monitoring – ppkt 3): obserwacje z punktów 
widokowych i wyszukiwanie gniazd na podstawie zachowania ptaków. 

 1 września – 30 września: przeszukiwanie drzewostanów w rewirach, w których nie 
udało się zlokalizować gniazd. 

 
Uwaga! Wykonawca w przypadku wykrycia nowego, zasiedlonego gniazda ma obowiązek 
niezwłocznie (do 10 dni roboczych) poinformować o tym fakcie odpowiednie terytorialnie 
Nadleśnictwo oraz Zamawiającego w drodze pisemnej lub mailowej. Pismo lub mail powinno 
zawierać mapkę z zaznaczoną lokalizacją gniazda, informacją o gatunku, zaawansowaniu lęgu i 
dacie przeprowadzonej kontroli. 
 

 
3) Monitoring stanowisk lęgowych 
W okresie lęgowym wszystkie zasiedlone gniazda gatunków objętych projektem należy co 
najmniej dwukrotnie skontrolować. Pierwsza kontrola ma na celu określenie zasiedlenia 
gniazda. W przypadku stwierdzenia niezajęcia kontrolowanego gniazda należy prowadzić 
poszukiwania gniazda zasiedlonego (patrz ppkt 2 - Inwentaryzacja). Druga kontrola, pod koniec 
sezonu lęgowego, ma na celu określenie efektów lęgu. Monitoring należy łączyć z 
inwentaryzacją – kontrole gniazd lub przeszukiwanie drzewostanów wykonywać w okresie 
niskiej aktywności ptaków (np. godziny okołopołudniowe dla bielika lub ranne dla orlika 
krzykliwego) natomiast okres wysokiej aktywności poświęcić na obserwacje z punktów 
widokowych. 
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Terminy wykonania prac opisanych w pkkt 3: 

 data podpisania umowy – 20 maja: pierwsza kontrola gniazd wszystkich gatunków; 

 10 lipca – 10 sierpnia: druga kontrola gniazd orlika krzykliwego;  

 10 czerwca – 30 czerwca: druga kontrola gniazd bielika;  

 20 czerwca – 10 lipca: druga kontrola gniazd kani czarnej;  

 20 czerwca – 10 lipca: druga kontrola gniazd kani rudej;  

 20 czerwca – 31 lipca: druga kontrola gniazd bociana czarnego. 
 
Uwagi do czynności kontroli 
Termin kontroli stanowisk poszczególnych gatunków powinien uwzględniać ich zróżnicowanie 
fenologiczne. Kontrole gniazd powinny być prowadzone we właściwych warunkach pogodowych 
(brak deszczu, z wykluczeniem okresów chłodnych) oraz we właściwych porach dnia, zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w publikacji: Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. 
(Chylarecki et al. 2015).   
 
4) Ochrona gniazd – projektowanie granic stref 
Wszystkie skontrolowane strefy ochronne należy poddać aktualizacji pod względem przebiegu 
granic. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zasiedlone gniazdo znajduje się w centralnej części 
strefy, a granice strefy poprowadzone są po granicach wydzieleń leśnych. Projekty stref ochrony 
należy sporządzić dla wszystkich pozytywnie zweryfikowanych stref (stref ochrony zasiedlonych 
przez ptaki) oraz stanowisk lęgowych przy których dotychczas stref nie powołano. Propozycje 
przebiegu nowych granic lub nowych stref ochrony ptaków Wykonawca ma obowiązek wykonać 
w formie dokumentów drukowanych według określonego przez Zamawiającego wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania. Stanowiska ptaków (lokalizacja gniazd) oraz przebieg 
granic stref okresowych i ścisłych należy dodatkowo przekazać w formie plików wektorowych w 
formacie SHP, zapisanych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992.  
 
Pliki formatu SHP: 

Rozszerzenie 
pliku 

Opis funkcjonalności Obligatoryjny 

.shp Plik zawierający dane geometrii obiektów przestrzennych TAK 

.shx Plik zawierający indeksację obiektów przestrzennych TAK 

.dbf Plik zawierający dane opisowe obiektów przestrzennych TAK 

.prj Plik zawierający parametry zastosowanego układu współrzędnych TAK 

 

Zakres i struktura danych wektorowych: 

Nazwa warstwy 
tematycznej 

Opis warstwy tematycznej Rodzaj geometrii 
warstwy tematycznej 

ptak_pft Stanowiska gatunków ptaków Punkt 
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streochr_aft Obszary stref ochrony Poligon 

 

Atrybuty dla warstwy Stanowiska gatunków ptaków: 

Nazwa pola Typ danych Długość Opis 
gatunek Text 50 znaków łacińska nazwa gatunku 

 

Atrybuty dla warstwy Obszary stref ochrony. 

Nazwa 
pola 

Typ danych Precyzja Skala Długość Opis 

gatunek Text   25 znaków Nazwa łacińska gatunku 

kat Short 1   Kategoria strefy * 

pow Double 10 4  Powierzchnia matematyczna (geometryczna) 
wyrażona w hektarach, wyliczona z GIS 

* dopuszczalne wartości pola: „1” – strefa ścisła, „2” – strefa częściowa 

 
Wykonawca ma obowiązek dokumentowania postępów wszystkich prac w terenie poprzez 
zapisywanie i gromadzenie śladów z urządzeń lokalizacyjnych (np. GPSów) używanych podczas 
prac terenowych. Urządzenia te Wykonawca ma obowiązek posiadać we własnym zakresie i 
wyposażyć wszystkie osoby, biorące udział w realizacji zamówienia. 

   
2. Przebieg prac kameralnych:  

Po skończonym każdym sezonie prac w terenie Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z 
przebiegu prac zawierający:  
− mapę z lokalizacją stwierdzonych stanowisk lęgowych poszczególnych gatunków (wersji 
papierowej i warstw SHP) wraz z przebiegiem granic stref ochronnych (dotyczy stref w których 
nastąpiły zmiany granic) oraz propozycją nowych stref, 
− kartotekę zlokalizowanych i skontrolowanych gniazd (wg wzoru przekazanego przez Za-
mawiającego stanowiącego załącznik nr 2),  
− opis sukcesu lęgowego, 
− opis zagrożeń (jeśli istnieją) dla poszczególnych stanowisk,  
− dokumentację fotograficzną. Każde zdjęcie powinno zawierać opis czego dotyczy, miejsce 
wykonania oraz autor fotografii.  
 

 

Nazwa i kod CPV: 90700000-4 Usługi środowiska naturalnego 
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II Termin realizacji zamówienia: 
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 

września 2019 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; 

- 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 3 do Zapytania (formularz ofertowy). 



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

POIS.02.04.00-00-0032/16 

 

7 

 
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 3 do 
zapytania (formularz ofertowy). 

 
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 

zdolności technicznej lub zawodowej tj. 
 
a) posiadają wiedzę i doświadczenie  w  wykonaniu (zakończeniu), w ciągu ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu co najmniej dwóch 
inwentaryzacji, monitoringów lub badań naukowych* dotyczących ptaków strefowych minimum 
1 gatunku, którego dotyczy niniejsze postępowanie, realizowanych w obrębie: obszarów Natura 
2000 i/lub parku narodowego i/lub parku krajobrazowego, w rozumieniu przepisów o ochronie 
przyrody. 
 
*- przez inwentaryzację, monitoring lub badania naukowe rozumie się opracowanie powstałe na 
podstawie przeprowadzonych kontroli terenowych, podczas których notowane są parametry 
środowiska lub jego składowych, zakończone publikacją zebranych danych w postaci raportu lub 
artykułu naukowego  

 
- w celu potwierdzenia warunku Wykonawca składa wykaz prac zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 4 . 

 
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, złożenia dokumentów stwierdzających należyte wykonanie wskazanych w 
wykazie prac. 
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b) dysponują osobami, które skierują do realizacji zamówienia  
 
Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem minimum 5 osobowym zespołem osób 
posiadających wiedzę na temat występowania gatunków ptaków strefowych i doświadczenie w 
wykonywaniu podobnych prac w obszarach Natura 2000, parkach narodowych lub parkach 
krajobrazowych. Osoby wchodzące w skład zespołu: 
- kierownik zespołu – wymagane wykształcenie wyższe o tematyce przyrodniczej (np. biologia, 
ochrona środowiska, leśnictwo) 
- asystent kierownika zespołu – wymagane wykształcenie wyższe o tematyce przyrodniczej (np. 
biologia, ochrona środowiska, leśnictwo) 
- pozostali członkowie zespołu – minimum 3 osoby 
 
Każda z wyżej wymienionych osób musi posiadać doświadczenie zdobyte poprzez uczestnictwo 
w minimum 1 wykonanym monitoringu/inwentaryzacji/badań naukowych  dotyczącym 
minimum 1 gatunku ptaków strefowych objętych niniejszym zamówieniem, w obszarach Natura 
2000, parkach narodowych lub parkach krajobrazowych (podobne prace). 
 
- w celu potwierdzenia warunku Wykonawca przedłoży wykaz osób, którymi dysponuje lub 
będzie dysponował Wykonawca, a które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 
 

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. 

Za dokumenty stwierdzające należyte wykonanie wskazanych prac Zamawiający uzna w 
szczególności referencje podmiotów zlecających usługę, a gdy brak jest możliwości uzyskania 
dokumentu referencji od podmiotu zlecającego np. gdy prace były wykonywane jako działania 
statutowe Wykonawcy – inny dokument, w szczególności oświadczenie Wykonawcy. 
 

IV Sposób obliczenia ceny oferty. 
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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 3 do Zapytania. 

 

 

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

znaczeniem: 
• cena ofertowa - 60% 
• doświadczenie kierownika zespołu 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: 

 C min – cena brutto najtańszej oferty 

 C of - cena oferty badanej. 
 
2) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium doświadczenie kierownika zespołu  
skierowanego do realizacji zamówienia (D) zdobyte w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, w realizacji prac jak niżej: max 40 pkt. Pod 
uwagę brane będzie doświadczenie wskazane ponad warunek wymagany zg. z rozdz. III pkt 3 lit. 
b) ogłoszenia o zamówieniu. 
 

 doświadczenie w 1 wykonanym monitoringu/inwentaryzacji/badaniach naukowych 
dotyczących minimum 1 gatunku ptaków strefowych objętych niniejszym zamówieniem, w 
obszarach Natura 2000, parkach narodowych lub parkach krajobrazowych– 0 pkt 

 doświadczenie w 2 wykonanych monitoringach/inwentaryzacjach/badaniach 
naukowych dotyczących minimum 1 gatunku ptaków strefowych objętych niniejszym 
zamówieniem, w dwóch różnych obszarach znajdujących się w Natura 2000, parkach 
narodowych lub parkach krajobrazowych– 10 pkt 



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

POIS.02.04.00-00-0032/16 

 

10 

 doświadczenie w 3 wykonanych monitoringach/inwentaryzacjach/badaniach 
naukowych dotyczących minimum 1 gatunku ptaków strefowych objętych niniejszym 
zamówieniem, w minimum dwóch różnych obszarach znajdujących się w Natura 2000, parkach 
narodowych lub parkach krajobrazowych – 20 pkt 

 doświadczenie w 4 wykonanych monitoringach/inwentaryzacjach/badaniach 
naukowych dotyczących minimum 1 gatunku ptaków strefowych objętych niniejszym 
zamówieniem, w dwóch różnych obszarach znajdujących się w Natura 2000, parkach 
narodowych lub parkach krajobrazowych– 30 pkt 

 doświadczenie w 5 i więcej wykonanych 
monitoringach/inwentaryzacjach/badaniach naukowych dotyczących minimum 1 gatunku 
ptaków strefowych objętych niniejszym zamówieniem, w dwóch różnych obszarach 
znajdujących się w Natura 2000, parkach narodowych lub parkach krajobrazowych– 40 pkt 
 
3) Zamawiający dokona oceny (O) złożonych ofert według następującego wzoru:  
 

O = C + D 
 
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 3, 
2. Wykaz prac – wg załącznika nr 4 , 
3. Wykaz osób – wg załącznika nr 5 , 
4. 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 06.05.2019 r. do godziny 10. 
3. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 06.05.2019 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. 
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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 6 do zapytania, niezwłocznie po ogłoszeniu 
rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne. 

 

X  Inne informacje dotyczące zapytania: 
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. 

 

 

Załączniki: 
1. Wzór dokumentu: Projekt nowej strefy ochronnej – załącznik nr 1  
2. Wzór kartoteki zlokalizowanych i skontrolowanych gniazd – załącznik nr 2 
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 3 
4. Wzór wykazu prac - załącznik nr 4 
5. Wzór wykazu osób – załącznik nr 4 
6. Wzór umowy – załącznik nr 6 
7. Regulamin udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – załącznik 

nr 7. 
 

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

Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” 
Sebastian Menderski 

 


