
 
 

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  

Sekretar ia t  PTOP; u l .  Ciepła 17;  15-471 Bia łystok 

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
Białystok dn. 2013/05/10 r. 

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 celem wyłonienia wykonawcy 
zamówienia na: 

Wykonanie operatu szacunkowego z wyceną wartości rynkowej nieruchomości 
położonej we wsi Likusy, gmina Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie. 
 

związanego z realizacją zadania będącego częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. 
warmińsko – mazurskim, etap 2”, 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. Wycena rynkowa dotyczy nieruchomości położonej w woj. warmińsko-mazurskim, 

gmina i powiat Niedzica, obręb Likusy, nr działki 86. 

II.  Termin realizacji zamówienia:  
Operat należy dostarczyć do Sekretariatu PTOP w formie papierowej, w 2 egzemplarzach 
oraz w wersji elektronicznej do dnia 31 maja 2013r. 

 
III.   Sposób obliczenia ceny oferty. 

1. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku 
od towarów i usług. 

2. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, która stanowi 
wynagrodzenie ryczałtowe brutto za realizację zamówienia, zgodnie z formularzem 
ofertowym – załącznik nr 1 do ogłoszenia.  

 

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

znaczeniem: 
        - cena ofertowa -100 %. 

 
VI.  Dokumenty, które należy dołączyć do oferty. 
Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do ogłoszenia. 



 
 

 
IV.  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 16.05.2013r.  
3. Osobą do kontaktu jest Gabriela Kułakowska – tel. 85 664 22 55 
 

  
Gabriela Kułakowska 


