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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 TA K Ó W  

Sekretariat  PTOP; ul .  Ciepła 17;  15-471 Białystok  

tel./fax. 856642255; tel.856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
 

Białystok, 22 czerwca 2016 r. 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA OFERTY W TRYBIE  
ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, 
tel./fax. 85 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), 
zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 
93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu zawierania umów PTOP, zaprasza do składania ofert 
związanych z realizacją zadania C.4 w skład którego wchodzi: 
 

Budowa drewnianej wiaty dla zwierząt 
 

Powyższe zadanie jest częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze 
Natura 2000 Dolina Górnej Narwi”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drewnianej wiaty dla zwierząt zlokalizowanej na działce nr 
941 w obrębie Trześcianka, gm. Narew. 

2. Miejscem realizacji inwestycji jest obszar Natura 2000 Dolina Górnej Narwi. Działka nr 941 
położona w obrębie Trześcianka, w gminie Narew, powiecie hajnowskim, działka stanowi 
własność Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Mapa poglądowa przedstawiająca planowaną 
lokalizację inwestycji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.  

3. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę wiaty dla zwierząt, której ogólna charakterystyka 
przedstawia się następująco: 

− wiata gospodarcza częściowo otwarta w konstrukcji drewnianej, szkieletowej z bocznymi 
ścianami osłonowymi z desek w układzie ażurowym 

− przestrzeń, schronienie dla bydła + kojec do odłowu bydła 
− bez konieczności dodatkowej aranżacji otaczającego terenu 
− konstrukcja jednotraktowa 
− słupki konstrukcyjne 20/20 w 2 rzędach na rozpiętości konstrukcyjnej – osiowo 11,00 m, 

rozstawie co 3,20 m 
− dach – dźwigar dachowy, deskowy 
− fundamenty stopowe o przekrojach jak na rzutach fundamentów i rysunkach technicznych, 

posadowione na głębokości 1,2 m poniżej poziomu terenu, wykonane jako żelbetowe, 
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wykonane z betonu B20 i zbrojone podłużnie stalą A-III (34GS) w ilości 4�12; strzemiona ze 
stali A-0(StOS) - �6 co 20 cm 

− słupki betonowe wylewane 25/25, M2 i M4 z betonu B10 gr. 25 cm izolowane 
− słupki drewniane 20/20 w rozstawie 320/1100 cm 
− dźwigar dachowy deskowy z desek 3,5/18 
− rozpiętość konstrukcyjna 11,00 nad przestrzenią dla bydła + zadaszenie kojca do odłowu bydła 

– krokwie 5/18 
− konstrukcja dachu z drewna klasy ‘’K27 
− obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,7 mm, kolor RAL. 8011 
− powierzchnia użytkowa wiaty – 181m2, w tym zagroda do odłowu bydła – 10m2, przestrzeń dla 

zwierząt – 171 m2 
− powierzchnia zabudowy – 181 m2 
− kubatura przestrzeni pod wiatą – 884 m3 
− wymiary zewnętrzne wiaty:  szerokość od frontu  16,20 m 

głębokość   14,20 m 
wysokość w kalenicy  6,60 m 

 

4. Teren budowy: 
 
a) Stan istniejący zagospodarowania terenu: 
– zakres opracowania stanowi część działki nr 941 położonej we wsi Trześcianka, gm. Narew. 
– teren ma kształt wydłużonego prostokąta przylegającego dłuższym bokiem do gruntowej drogi 

dojazdowej dz. nr 731 (gruntowa nieutwardzona) 
–  w skład przyjętego zakresu opracowania wchodzą użytki rolne oznaczone ŁIV oraz N 

nieużytki 
– teren inwestycji sąsiaduje z działkami o podobnym przeznaczeniu 
– nawierzchnia płaska bez znaczących wzniesień  
– w obrębie wyznaczonego zakresu inwestycji brak jest jakichkolwiek elementów uzbrojenia 

terenu  
– nawierzchnia naturalna niezainwestowana – trawiasta 
– we wschodnie części działki – drzewa liściaste, od strony wschodniej sąsiedztwo terenu 

inwestycji stanowi rzeka Małynka 
– działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego 
– działka nie jest objęta ochroną konserwatorską 
– działka położona jest na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Górnej Narwi 

PLB200007. Decyzja o warunkach zabudowy uzgodniona z Regionalną Dyrekcją Ochrony 
Środowiska w Białymstoku. 
 

b) Projektowane zagospodarowanie terenu: 
 
– decyzja o warunkach zabudowy nie określa linii zabudowy dla przedmiotowej inwestycji 
– wiatę zaprojektowano w odległości 20 m od granicy z drogą dojazdową – od linii (przy 

wyznaczonej linii zabudowy na 6,0m ) i od 104 – 104,8 m od wschodniej 
– projektowany poziom terenu nie ulega zmianie, bez wymiany gruntu 



 „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” 
LIFEGALLINAGO LIFE11 NAT/PL/000436 

 

3 

 

– teren inwestycji posiada dostęp do publicznej za pośrednictwem drogi o nawierzchni 
nieutwardzonej dz. 731 z której możliwy jest dostęp do terenu inwestycji i drogi dojazdowej – 
dz. nr 1033 

– na teren działki nie projektuje się zjazdu (brak możliwości wjazdu pojazdami kołowymi); bydło 
dowożone jest transportem kołowym do granicy działki, gdzie odbywa się rozładunek 

– nie projektuje się elementów infrastruktury technicznej 
 

5. Pozostałe szczegóły zamówienia zawarte są w dokumentacji projektowej, na którą składa się 
projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
przedmiar robót, stanowiące załączniki nr 4, 5 i 6 do przedmiotowego zapytania. 

6. Informacja B.I.O.Z. dla przedmiotowej inwestycji znajduje się w projekcie budowlanym 
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. 

7. Szczegółowe obwiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

 

II.  Warunki udziału w postępowaniu 

1. Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać następujące warunki: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie. 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. posiadać doświadczenie w zakresie budowy obiektów 
drewnianych, minimum dwóch, które zostały zrealizowane w ciągu 3 lat przed upływem 
terminu składnia ofert. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie. 

5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 
tym zakresie. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty 
złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, zgodnie z pkt. 2, metodą warunku 
granicznego – spełnia/nie spełnia. 

 

III.  Termin realizacji zamówienia 

1) Termin rozpoczęcia prac przyjmuje się na dzień uzyskania prawomocnego pozwolenia na 
budowę, jednak nie wcześniej niż na dzień zawarcia umowy z Wykonawcą. 

2) Ostateczny termin wykonania zamówienia przyjmuje się na dzień 31 lipca 2016 r. 

Strony dopuszczają zmiany terminów prac w wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od obu stron. 
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IV.  Wymagane dokumenty: 

Wraz z ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, , w celu potwierdzenia 
spełnienia warunku opisanego w rozdziale II pkt 1, ppkt 2) niniejszego zapytania, Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć wykaz robót wraz z podaniem lokalizacji (miejscowość), terminu realizacji, 
nazw odbiorców oraz wartości zrealizowanych usług. Wykaz robót stanowi załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego.  
 

V. Termin składania ofert i ich ocena: 

1. Oferty należy złożyć do dnia 29.06.2016 r. na adres: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 
Białystok, faksem: 85 664 22 55, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: agajko@ptop.org.pl 

2. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Aneta Gajko – tel. 85 664 22 55,  
e-mail: agajko@ptop.org.pl 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Kryterium oceny ofert będzie cena za realizację usługi. 
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi opisane w niniejszym 

zapytaniu i który zaoferuje najniższą cenę.  
6. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto za realizację zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do 
zapytania. 

7. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli swoją ofertę o rozstrzygnięciu faksem lub 
drogą elektroniczną. 

8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
10. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania przed, jak i po 

otwarciu ofert bez podania przyczyny. 
11. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy: 

• oferent zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia, 
• oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 

 

VI.  Załączniki 

Załącznik 1. Formularz ofertowy 

Załącznik 2. Wykaz robót 

Załącznik 3. Mapa poglądowa miejsca realizacji planowanej inwestycji 

Załącznik 4. Projekt budowlany (część opisowa + część graficzna) 

Załącznik 5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Załącznik 6. Przedmiar robót 

Załącznik 7. Wzór umowy 

Załącznik 8. Regulamin zawierania umów przez PTOP 
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Załącznik 9. Decyzja – warunki zabudowy dla inwestycji (decyzja nr 53/15, znak GK.6730-53/15/16 z 
4.05.2016) 

 

Zatwierdzam: 
Koordynator projektu: „ Czynna ochrona dubelta  

Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi”, 
 

 
Edyta Kapowicz 

 


