
 
 

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. 2013/03/07 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: 

Stanowisko specjalisty ds. ochrony żółwia błotnego odpowiedzialnego za nadzór 
merytoryczny nad realizacją projektu. 
 

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.  Opis umiejętności wymaganych od kandydata: 

- wykształcenie wyższe biologiczne lub pokrewne, 
- doświadczenie w prowadzeniu nadzoru przyrodniczego inwestycji, 
- znajomość stanowisk żółwia błotnego, w których będą prowadzone działania w trakcie 
projektu (wykonywanie zadań) – tereny w okolicy miejscowości: Muntowo, Baranowo, 
Likusy, Orłowo Małe. 
 

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

-  nadzór nad realizacją inwestycji hydrotechnicznych – budowa 8 stawów w okolicy wsi 
Baranowo i Orłowo Małe,  
- nadzór nad poprawnością realizacji działań w terenie mających na celu poprawę lęgowisk – 
Likusy i Muntowo, 
- administrowanie bazą GIS – opracowanie koncepcji merytorycznej i funkcjonalnej 
aktualizacji i rozbudowy portalu; aktualizacja danych podkładowych przeznaczonych do 
publikacji, pozyskanie danych przestrzennych i opisowych, wprowadzanie danych 
źródłowych do interfejsu,  
- monitoring efektów projektu w terenie – montaż nadajników radiotelemetrycznych, zebranie 
i analiza danych, 
- przygotowanie materiałów i prowadzenie warsztatów oraz szkolenia dla wolontariuszy, 



 
 

- przygotowanie dwóch raportów – jednego w grudniu 2013 roku, drugiego w grudniu 2014 
roku, 
- koszty dojazdu do i z miejsc realizacji projektu będą pokrywane przez pracownika we 
własnym zakresie. 
 

III.  Warunki zatrudnienia: 

- umowa zlecenie,  
- wypłata wynagrodzenia w systemie kwartalnym,  
- podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest dostarczenie wypełnionych przez pracownika kart 
czasu pracy oraz wystawienie rachunku. 
  

IV.  Termin realizacji zamówienia:  
1) Przekazanie PTOP raportu po pierwszym sezonie badań - do 31 grudnia 2013 r. 
2) Przekazanie PTOP raportu końcowego do 16 grudnia 2014r. 

 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków. 

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

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch prac polegających na wykonaniu 
monitoringu przyrodniczego lub/i planów ochronnych o wartości nie mniejszej niż  
8 000,00 zł każda,  

3) autorstwa lub współautorstwa co najmniej dwóch publikacji wydanych w ciągu 
ostatnich pięciu lat dotyczących herpetofauny, 

 
2. Ocena spełnienia ww. warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na 
podstawie:  
ppkt. 1) - oświadczenia złożonego wg załącznika nr 1 do ogłoszenia, wg formuły „spełnia – 
nie spełnia”. 
ppkt. 2) – warunek zostanie uznany za spełniony o ile wykonawca dostarczy referencje 
potwierdzające wykonanie prac,  
ppkt. 3) - warunek zostanie uznany za spełniony o ile wykonawca dostarczy wykaz publikacji, 
 
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy  
z postępowania. 
Dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (może być skan przesłany jako załącznik do 
maila). 



 
 

 
VI.   Sposób obliczenia ceny oferty. 

1. Cena oferty na realizację zadania – cena musi obejmować pełny zakres prac określonych 
w rozdziale I oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia, oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. 

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, 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 %. 
2. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

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

 
VII.  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 14.03.2013r.  
3. Osobą do kontaktu jest Gabriela Kułakowska – tel. 85 664 22 55 
 

  
Gabriela Kułakowska 


