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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.: apobiedzinski@ptop.org.pl 

 
Olsztyn dn. 05.10.2011 r. 

 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres 
korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn tel./fax. (89) 533-68-
66), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią 
projektu: 
„Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
o numerze POIS.05.01.00-00-215/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, informuje: 
 

O ZMIANIE OGŁOSZENIA  
 
na realizację usług polegających na: 
opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000  
PLH280011 Gązwa, PLH280009 Bieńkowo, PLH280010 Budwity, PLH280039 Jonkowo-Warkały. 
 
1. 
BYŁO: 
IV Opis warunków udziału w postępowaniu. 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – wykonawca przedłoży wykaz wykonanych w okresie ostatnich 
trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest 
krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi związane z wykonywaniem inwentaryzacji przyrodniczej lub 
dokumentacji dla form ochrony przyrody o wartości co najmniej 30 000,00 PLN brutto każda usługa, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów 
potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje)  - wg załącznika nr 3 do 
ogłoszenia, 
 
JEST: 
IV Opis warunków udziału w postępowaniu. 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – wykonawca przedłoży wykaz wykonanych w okresie ostatnich 
trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest 
krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi związane z wykonywaniem inwentaryzacji przyrodniczej lub 
dokumentacji dla form ochrony przyrody o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto każda usługa, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów 
potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje) - wg załącznika nr 3 do 
ogłoszenia, 
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2.  
BYŁO 
IV Opis warunków udziału w postępowaniu. 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia – wykonawca winien przedłożyć wykaz osób, co najmniej dwie, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadających wykształcenie w kierunku biologicznym lub ochrony środowiska 
oraz wg załącznika nr 2 do ogłoszenia, 
 
 
JEST 
IV Opis warunków udziału w postępowaniu. 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia – wykonawca winien przedłożyć wykaz osób, co najmniej dwie, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadających wykształcenie w kierunku biologicznym lub ochrony środowiska 
oraz w tym przynajmniej 1 osoba wykazująca się minimum 2 publikacjami o tematyce torfowisk lub 
obszarów bagiennych wg załącznika nr 2 do ogłoszenia, 
 
3. 
BYŁO 
VIII Miejsce, termin i forma złożenia oferty. 
2. Ofertę należy złożyć do dnia 11.10.2011 r. do godziny 15:30. 
3. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 11.10.2011 r. o godzinie 15:45. Zamawiający udzieli 
informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na pisemny 
wniosek Wykonawcy. 
 
JEST 
VIII Miejsce, termin i forma złożenia oferty. 
2. Ofertę należy złożyć do dnia 14.10.2011 r. do godziny 15:30. 
3. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 14.10.2011 r. o godzinie 15:45. Zamawiający udzieli 
informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na pisemny 
wniosek Wykonawcy. 
 

 
 

Koordynator projektu: „Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego” 

 
Sebastian Menderski 

 
 
 

 


