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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 w trybie zasady konkurencyjności na realizację zamówienia :
Remont ogrodzenia wokół pastwiska
I

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na remoncie ogrodzeń na odcinku 3 500
m. Lokalizacja przedmiotu zamówienia:
a) obręb Kuchmy, gm. Michałowo, woj. podlaskie – odcinek 2780 m
b) obręb Białowieża, gm. Białowieża, woj. podlaskie – odcinek 720 m
Lokalizację ogrodzeń przedstawiają mapy, stanowiące załącznik nr 3 i 4 do Zapytania.
2. Na zamówienie składa się wykonanie następujących czynności:
OGRODZENIE nr 1:
Lokalizacja ogrodzenia obręb Kuchmy gm. Michałowo (załącznik nr 3 – mapa):
Remont ogrodzenia – odcinek 1100 m:
1. Demontaż 710 m starego ogrodzenia, złożenie materiału z rozbiórki w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego na terenie Stacji Terenowej PTOP w Kalitniku.
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2. Montaż słupków ogrodzeniowych (odcinek 1100 m) okorowanych z drewna dębowego o
minimalnej średnicy 12 cm i długości 2,00 m (część podziemna i wystająca nad ziemię opalona
lub zaimpregnowana). Słupki zostaną wbite na gruncie mineralnym lub wciśnięte w torfie i
posadowione na głębokości min. ok. 70 cm (część nadziemna słupków ok. 130 cm) w odległości
ich zewnętrznych krawędzi nie większej niż 3 m od siebie.
3. Montaż 3 rzędów żerdzi świerkowych (odcinek 1100 m) nieokorowanych o maksymalnej
długości 310 cm i o minimalnej średnicy 10 cm przetartych na pół. Żerdzie należy przybić do
słupków (od strony wewnętrznej pastwiska), na wysokościach wskazanych przez zamawiającego
w trakcie wykonywania prac; po 3 w każdym przęśle ogrodzenia; zamocowane żerdzie mają
wystawać co najmniej 5 cm poza zewnętrzną krawędź słupka. Pomiędzy środkowym, a
najwyższym przęsłem na zamontowanych izolatorach (okrągły z kołnierzem zabezpieczającym
od wilgoci) należy założyć linkę stalową splecioną o średnicy 1,8 – 2,0 mm; co 20 słupek należy
zastosować izolator narożny z rolką na której będzie nawinięty zapas linki.
4. Montaż 8 słupków bramowych okorowanych z drewna dębowego o minimalnej średnicy 17
cm i długości 2,50 m (część podziemna i wystająca nad ziemię opalona lub zaimpregnowana).
Słupki zostaną wbite na gruncie mineralnym lub wciśnięte w torfie i posadowione na głębokości
ok. 120 cm (część nadziemna słupków ok. 130 cm); zostaną posadowione w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego;
5. Bramy 3 szt. stalowe z rur o średnicy 4,00 cm, o szerokości 3,00 m i wysokości 1,10 m,
pomalowane na czarno farbą antykorozyjną, oparte na konstrukcji 3 przęseł pionowych i 4
przęseł poziomych zostaną zamocowane każda na 2 zawiasach ramieniowych o średnicy
sworznia min 18 mm, z zabezpieczeniem przed niepożądanym ich zdejmowaniem; Bramy będą
zamykane łańcuchem na kłódki o identycznym kluczu w ilości 3 szt.
6. Lokalizacja zainstalowania 4 bram (dostarczonej przez Zamawiającego 1 bramy
dwuskrzydłowej o szerokości wjazdu 5,00 m i dostarczonych przez Wykonawcę 3 bramy
jednoskrzydłowych o szerokości wjazdu 3 m) zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie
montażu ogrodzenia.
7. Transport ww. materiałów do miejsca realizacji zadania.
Wykaz materiałów wymienionych w opisie ogrodzenia nr 1:
- co najmniej 400 słupków dębowych i izolatorów (liczba słupków zależna jest od przyjętej przez
wykonawcę rozstawy tj. odstępu pomiędzy słupkami)
- 3300 m żerdzi świerkowych
- 1100 m linki stalowej
- 3 kpl. składające się z: bramy, zawiasów, kłódki i łańcucha.
OGRODZENIE nr 2:
Lokalizacja ogrodzenia obręb Kuchmy gm. Michałowo (załącznik nr 3 – mapa):
Remont ogrodzenia – odcinek 1680 m:
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1. Wymiana 280 słupków na okorowane z drewna dębowego o minimalnej średnicy 12 cm i
długości 2,00 m (część podziemna i wystająca nad ziemię opalona lub zaimpregnowana). Słupki
zostaną wbite wciśnięte w torfie i posadowione na głębokości min. ok. 70 cm (część nadziemna
słupków ok. 130 cm) w odległości ich zewnętrznych krawędzi nie większej niż 3 m od siebie.
2. Wymiana 280 żerdzi świerkowych nieokorowanych o maksymalnej długości 310 cm i o
minimalnej średnicy 10 cm przetartych na pół.
3. Wymiana 12 słupków bramowych okorowanych z drewna dębowego o minimalnej średnicy
17 cm i długości min. 2,50 m (część podziemna i wystająca nad ziemię opalona lub
zaimpregnowana). Słupki zostaną wbite na gruncie mineralnym lub wciśnięte w torfie i
posadowione na głębokości min. 120 cm (część nadziemna słupków ok. 130 cm); zostaną
posadowione w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;
4. Zdemontowane słupki i żerdzie należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na
terenie Stacji Terenowej PTOP w Kalitniku.
5. Zamontowanie istniejącej wzdłuż ogrodzenia linki stalowej na dostarczonych wkręcanych
izolatorach okrągłych z kołnierzem zabezpieczającym od wilgoci; co 20 słupek należy zastosować
izolator narożny z rolką na której będzie nawinięty zapas linki; w przypadku zbyt bliskiego
położenia żerdzi obok siebie należy je odbić i ponownie zamontować w odstępie
umożliwiającym sprawne funkcjonowanie części elektrycznej ogrodzenia.
6. Dostawa i montaż bramy 1 szt. stalowa z rur o średnicy 4,00 cm, o szerokości 5,00 m i
wysokości 1,10 m, pomalowane na czarno farbą antykorozyjną, oparte na dwuskrzydłowej
konstrukcji 3 przęseł pionowych i 4 przęseł poziomych zostaną zamocowane każda na 2
zawiasach ramieniowych o średnicy sworznia min 18 mm, z zabezpieczeniem przed
niepożądanym ich zdejmowaniem; Brama będzie zamykana łańcuchem na kłódkę o identycznym
kluczu jak w zadaniu Ogrodzenie nr 1; lokalizacja zainstalowania bramy zostanie wskazana przez
Zamawiającego na etapie montażu ogrodzenia.
7. 1 kpl. przystosowany do pracy z ogrodzeniem o długości minimum 10 km i prądzie uderzenia
minimum 4,0 J każdy składający się z dopasowanych i współpracujących ze sobą urządzeń:
a) elektryzatora sieciowo-akumulatorowego dostosowanego do pracy z panelem słonecznym,
b) akumulatora dostosowanego do pracy z panelem słonecznym o parametrach =>12V 50Ah, z
systemem zabezpieczającym przed uszkodzeniem nawet po całkowitym rozładowaniu w
przypadku wystąpienie przez dłuższy czas niekorzystnych warunków słonecznych,
c) ogniwa (panelu) słonecznego o mocy => 80W,
d) regulatora ładowania => 6A posiadającego m.in. wskaźniki stanu akumulatora, bieżącego
ładowania oraz pracy dostosowanego do panelu i elektryzatora,
e) słupka montażowego wraz z uchwytami,
f) okablowania dopasowanego do ww. sprzętu.
g) skrzynkę na elektryzator i akumulator, metalową lub drewnianą zamykaną na kłódkę (o
identycznym kluczu jak w zadaniu Ogrodzenie nr 1) i zamontowaną na stojaku (50 cm nad
ziemią), klucz do zamykania kłódki w ilości 3 szt.,
h) cyfrowy miernik parametrów pracy ogrodzenia elektrycznego – 1 szt.
8. Transport ww. materiałów do miejsca realizacji zadania.
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Wykaz materiałów wymienionych w opisie ogrodzenia nr 2:
- 292 słupki z drewna dębowego
- 280 żerdzi świerkowych
- 560 izolatorów
- 1 kpl. składający się z: bramy, zawiasów, kłódki i łańcucha
- 1 kpl. składający się z: elektryzatora, akumulatora, ogniwa, regulatora, słupka, okablowania,
skrzynki, kłódki i miernika.

OGRODZENIE nr 3:
Lokalizacja ogrodzenia obręb Białowieża gm. Białowieża (załącznik nr 4 – mapa):
Remont ogrodzenia – odcinek 720 m:
1. Demontaż 720 m starego ogrodzenia, złożenie materiału z rozbiórki w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego na terenie Stacji Terenowej PTOP w Białowieży.
2. Dostawa i montaż 142 słupków ogrodzeniowych wykonanych z tworzyw sztucznych
uzyskanych z recyklingu, profil okrągły z zaostrzeniem o minimalnej średnicy 10,00 cm, o
długości 2,00 m; z kolei w narożnikach oraz jako słupki bramowe należy zastosować 16 szt.
słupków z drewna dębowego o minimalnej średnicy 17 cm i długości 2,50 m (część podziemna i
wystająca nad ziemię opalona lub zaimpregnowana) oraz dostawa 18 słupków zapasowych do
bieżących napraw.
Słupki z tworzywa zostaną wbite na gruncie mineralnym lub wciśnięte w torfie i posadowione na
głębokości ok. 70 cm (część nadziemna słupków ok. 130 cm) w odległości nie większej niż 5,00
m od siebie, wykonawca dostarczy 18 słupków zapasowych;
Słupki dębowe zostaną wbite na gruncie mineralnym lub wciśnięte w torfie i posadowione na
głębokości ok. 120 cm (część nadziemna słupków ok. 130 cm); słupki bramowe zostaną
posadowione w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Wymagania techniczne słupków z tworzywa: materiał nieprzewodzący prądu elektrycznego,
odporny na promieniowanie UV, odporny na zmiany temperatur, odporny na mikroorganizmy,
nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, nierozszczepialny (brak ryzyka skaleczeń się
drzazgami), brak konieczności konserwacji (nie butwieje), wodoodporny,
- pale powinny mieć co najmniej 13 lat gwarancji,
- wytrzymałość na zginanie >= 12 MPa,
- moduł sprężystości przy zginaniu >= 600 MPa.
Wykonawca dostarczy na zapas do bieżących napraw 20 słupków.
3. Montaż 3 rzędów linki stalowej (splecionej) o średnicy 1,8-2,0 mm nałożonej na izolatorach
okrągłych z gwintem i kołnierzem zabezpieczającym (3 szt. na 1 słupek); co 20 słupek należy
zastosować izolatory narożne z rolką na której będzie nawinięty zapas linki, wysokość montażu
izolatorów określi Zamawiający w trakcie wykonywania prac;
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4. Jako bramy należy zastosować uchwyty izolowane z haczykiem i sprężyną oraz izolatorami
bramowymi dwustronnymi 3 szt. na słupku.
5. Elektryzator sieciowo-akumulatorowy wraz z akumulatorem i prostownikiem do jego
ładowania, urządzenia przystosowane do pracy z ogrodzeniem o długości co najmniej 10 km i
prądzie uderzenia minimum 4,0 J.
6. Transport ww. materiałów do miejsca realizacji zadania.
Wykaz materiałów wymienionych w opisie ogrodzenia nr 3:
- 160 słupków z tworzywa
- 16 słupków dębowych
- 2160 m linki stalowej
- 530 izolatorów (w tym: okrągłe, narożne, bramowe) praz 9 uchwytów bramowych
- 1 kpl. składające się z: elektryzator sieciowo-akumulatorowy wraz z akumulatorem i
prostownikiem.
UWAGA: Remont ogrodzenia należ prowadzić w sposób uniemożliwiający ucieczkę wypasanych
zwierząt.
Wykonawca daje gwarancje na wybudowane ogrodzenie: minimum 3 lata. Wykonawca może
otrzymać dodatkowe punkty za wydłużenie okresu gwarancji, zgodnie z kryteriami opisanymi w
rozdz. V Zapytania.
Kod CPV: 45342000-6
II

Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 21 grudnia
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
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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 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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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%
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.
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VII

Miejsce, termin i forma złożenia oferty.

Regionalnym Biurze PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn w formie pisemnej.
2. Ofertę należy złożyć do dnia 08.11.2018 r. do godziny 10.00.
3. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 08.11.2018 r. o godzinie 10.10 . 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:
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:
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 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:
 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– załącznik nr 1
2. Wzór umowy – załącznik nr 2
3. Lokalizacja przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 i 4.
4. Regulamin udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – załącznik
nr 5.
Zatwierdzam:
Koordynator projektu: „Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach
Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce”
Sebastian Menderski
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