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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  

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

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
 

Białystok, dnia 12 września 2013 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
Szanowni Państwo, 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, 
tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 
Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów 
Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków prosi o wycenę i ofertę na usługę cateringową  
w zakres której wejdzie dostarczenie wyżywienia dla uczestników workcampów 
odbywających się w Stacji Terenowej PTOP w Kalitniku (gmina Michałowo, powiat 
białostocki, województwo podlaskie). 
 
Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-00-328/10), 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienie jest usługa cateringowa wraz z dowozem wyżywienia do Stacji 
Terenowej Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków dla 16 osób, uczestników workcampów. W 
skład wyżywienia powinno wejść śniadanie (jedzenie – suchy prowiant – typu: pieczywo, masło, 
wędlina, nabiał, warzywa oraz coś na ciepło – np. jajecznica, parówki, kiełbasa, naleśniki, napoje – 
kawa, herbata, soki, woda), obiad (pierwsze danie – zupa i drugie danie, kompot i/lub sok i/lub 
woda) i kolacja (jedzenie – suchy prowiant – typu: pieczywo, masło, wędlina, nabiał, warzywa oraz 
coś na ciepło – np. jajecznica, parówki, kiełbasa, naleśniki, napoje – kawa, herbata, soki, woda). 
W przypadku ciepłych posiłków Wykonawca musi zagwarantować, iż będą one miały odpowiednią 
temperaturę. Na miejscu w stacji Zamawiający dysponuje ciepłą i zimną wodą.  
Wykonawca również dostarczy naczynia do spożycia dostarczonych posiłków. 
Posiłki powinny być dostarczone każdego dnia w godzinach: 
- śniadanie 8:00 – 9:00 
- obiad 14:00 – 15:00 
- kolacja 18:00 – 19:00  
Usługa trwać będzie przez 7 dni – od poniedziałku (30 września 2013 r.) do niedzieli (6 
października 2013 r.) 

 
2. Termin, miejsce oraz warunki realizacji zamówienia 

2.1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Stacji Terenowej PTOP w Kalitniku  
w dniach od 30 września 2013 r. do 6 października 2013 r. 
 

3. Sposób przygotowania oferty 
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3.1. Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 
przedmiotowego zaproszenia z podaniem ceny brutto na zakup poszczególnych zestawów. 
 

4. Wymagane dokumenty 
4.1. Wykonawca swoją ofertę powinien złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 
1 do niniejszego zaproszenia. 
 

5. Termin składania ofert i ich ocena 
5.1. Oferty należy złożyć do dnia 20 września 2013 r. do godziny 16:00 na adres: Sekretariat 
PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, faksem: 085 6642255, bądź drogą elektroniczną na adres 
e-mail: mpotocka@ptop.org.pl 
5.2. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Marta Potocka – tel. 085 6642255, 
693 390 213, e-mail: mpotocka@ptop.org.pl 
5.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.  
5.4. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli swoją ofertę o rozstrzygnięciu faksem 
lub drogą elektroniczną. 
5.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
5.7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy 
zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 
przez Wykonawcę. 
 

Sporządziła i zatwierdziła pod względem merytorycznym i formalnym: 
Kierownik projektu: Marta Potocka 

 

 
 

................................................................. 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Wzór umowy 
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