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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  
Sekretar ia t  PTOP; ul .  Ciepła 17;  15-471 Białystok  

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

Białystok, dnia 22 listopada 2012 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w BiałowieŜy 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 zaprasza do składania ofert na wykonanie operatów 
szacunkowych w ramach zadania „Zakup 25 ha ziemi w obr ębie ostoi cietrzewia Rabinówka 
(wycena, opłata notarialna, zakup)”. 
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 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych następujących 

nieruchomości: 
– działka nr 81 o powierzchni 2,21 ha połoŜona w obrębie ewidencyjnym Kuryły, gmina 

Michałowo, woj. podlaskie, 
– działka nr 726 o powierzchni 4,4468 ha połoŜona w obrębie ewidencyjnym Mieleszki 

Kolonia, gmina Gródek, woj. podlaskie 
– działka nr 50/2 o powierzchni 1,0195 ha połoŜona w obrębie ewidencyjnym Oziabły, 

gmina Michałowo, woj. podlaskie. 
1.2. KaŜdy operat powinien być dostarczony w wersji papierowej – 3 szt. oraz w wersji 

elektronicznej – 1 szt.  
 

2. Termin, miejsce oraz warunki realizacji zamówien ia 
2.1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od daty 
zawarcia umowy. 
2.2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na adres: 
Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok. 
 

3. Sposób przygotowania oferty 
3.1. Oferty naleŜy złoŜyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 
przedmiotowego zaproszenia z podaniem ceny jednostkowej brutto za 1 szt. wyceny oraz łącznej 
ceny brutto za 3 sztuki wycen. 
3.2. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany umowy m.in. z tytułu zmiany stawek 
obowiązujących podatków – na wniosek strony umowy. 
 

4. Wymagane dokumenty 
4.1. Wykonawca dostarczy załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 
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5. Termin składania ofert i ich ocena 
5.1. Oferty naleŜy złoŜyć do dnia 30 listopada 2012 r. na adres: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 
15-471 Białystok, faksem: 085 664 22 55, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: 
mpotocka@ptop.org.pl 
5.2. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Marta Potocka – tel. 085 664 22 55, 
693 390 213, e-mail: mpotocka@ptop.org.pl 
5.3. Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane. 
5.4. Kryterium oceny ofert będzie cena za realizację usługi. 
5.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi opisane w niniejszym 
zapytaniu i który zaoferuje najniŜszą cenę.  
5.6. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złoŜyli swoją ofertę o rozstrzygnięciu faksem 
lub drogą elektroniczną. 
5.7. Wykonawca moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5.8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert. 

 

 

Sporządziła i zatwierdziła pod względem merytorycznym i formalnym: 
Kierownik projektu: Marta Potocka 
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Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

 
 
 


