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Zapytanie ofertowe 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-
Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 
15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu 
Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na: 

Stanowisko specjalisty ds. ochrony żółwia błotnego odpowiedzialnego za nadzór 
merytoryczny nad realizacją projektu, a w szczególności działań terenowych. 
 

związanego z realizacją zadania będącego częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. 
warmińsko – mazurskim”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 
 

I.  Opis umiejętności wymaganych od kandydata: 

- wykształcenie wyższe biologiczne, 
- doświadczenie w prowadzeniu nadzoru przyrodniczego (herpetologicznego) inwestycji, 
- znajomość stanowisk żółwia błotnego, w których będą prowadzone działania w trakcie 
projektu (wykonywanie zadań) – tereny w okolicy miejscowości: Baranowo, Kosewo, Nowe 
Ramuki, Likusy, nadleśnictwa: Strzałowo, Spychowo, Mrągowo, Jedwabno, rezerwat 
Nadrowskie Bagno, 
- w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej trzy opracowania lub publikacje dotyczące żółwia 
błotnego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. 
 

II.  Zadania do nadzoru i realizacji przez specjalistę ds. ochrony żółwia błotnego: 

-  nadzór nad realizacją inwestycji hydrotechnicznych,  
- nadzór nad poprawnością realizacji działań w terenie mających na celu poprawę lęgowisk, 
- utworzenie bazy GIS – opracowanie koncepcji merytorycznej i funkcjonalnej portalu, 
zakresu i formy prezentowanych treści, pozyskanie danych przestrzennych i opisowych, 
wprowadzanie danych źródłowych do interfejsu,  
- monitoring efektów projektu w terenie – montaż rejestratorów temperatury, nadajników 
radiotelemetrycznych, zebranie i analiza danych, 
- opracowanie treści tablic i folderu informacyjnego oraz współpraca z koordynatorem 
projektu przy realizacji innych działań edukacyjnych. 
 



 
 

III.  Warunki zatrudnienia: 

- umowa zlecenie,  
- wypłata wynagrodzenia w systemie kwartalnym,  
- wypełnianie przez pracownika kart czasu pracy,  
- całkowita kwota wynagrodzenia brutto, przewidziana do wypłaty podczas trwania projektu, 
czyli do 31 grudnia 2013 roku - 28 800 PLN,  
- koszty dojazdu do i z miejsc realizacji projektu będą pokrywane przez specjalistę we 
własnym zakresie. 
 

IV.  Sposób przygotowania oferty 

Kandydatów prosimy o przesłanie swojego CV. 
 
V. Oceny ofert 

Zespół złożony z Koordynatora projektu i Kierownika Biura PTOP w Olsztynie dokona oceny 
przesłanych ofert i wybierze  
 

VI.  Miejsce, termin i forma złożenia oferty 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475 w 
formie pisemnej, faksem na nr: 85 664 22 55 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: 
gkulakowska@ptop.org.pl. 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 13.02.2012r.  
3. Osobą do kontaktu jest Gabriela Kułakowska – tel. 85 664 22 55 

  
VII.  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 

1. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie, faksem 
lub 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. 

 
Gabriela Kułakowska 


