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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 
Nr postępowania CI-6/2013 z dnia 20 września 2013 r. 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres 
korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej 
„Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją 
zadania będącego częścią projektu: 
nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” ogłasza: 

 
PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO 

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 
na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu rolniczego służącego poprawie warunków 
siedliskowych w biotopie cietrzewia (1 szt. kosiarki bijakowej, 1 szt. kosiarki dyskowej, 1 szt. kosiarki 
samobieżnej, 1 szt. przyczepy tandem wywrotki, 1 szt. zgrabiarki)” (HRP II, Zad. 19). 
 
Zadanie to wchodzi w zakres powyższego projektu, 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 przedmiotu zamówienia 

1. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi zakup następującego sprzętu: 
1.1.  Kosiarka bijakowa tylno – czołowa o następujących parametrach: 
- szerokość koszenia – nie mniejsza niż 180 cm, 
- przekładnia na obroty – nie mniejsze niż 540 i 1000 obr/min, 
- klapy ochronne ze stali sprężynowej, 
- wymienne (przykręcane) płozy ze stali hardox, 
- wałek przegubowy, 
- masa – 460 kg 
1.2. Kosiarka dyskowa o następujących parametrach: 
- szerokość robocza – nie mniejsza niż 2,71 m, 
- zawieszenie w środku ciężkości (tzw. centralne zawieszenie), 
- „szybka wymiana noży”, 
- wymienne elementy mocujące noże,  
- spawana belka tnąca, 
- noże obracane o 360˚  
1.3. Zgrabiarka o następujących parametrach: 
- szerokość robocza – nie mniejsza niż 4,2 m, 
- układ jezdny tandem – opony balonowe min. 16x6,50, 
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- kółko kopiujące, 
- bezobsługowy system smarowania wirników 
1.4. Przyczepa tandemowa o następujących parametrach: 
- ładowność 8 ton, 
- szerokość ładunkowa – 2 420 mm, 
- wysokość ścian bocznych – 500 mm + 500 mm, 
- ogumienie 385/65-22,5, 
- trójstronny wywrot 
1.5. Kosiarka samobieżna o następujących parametrach: 
- szerokość koszenia – 107 cm, 
- moc silnika 11,8 KW, 
- napęd hydrostatyczny,  
- odlewana przednia oś, 
- pojemność zbiornika na trawę – 320 litrów, 
- wskaźnik napełniania pojemnika na trawę, 
- elektryczne opróżnianie zbiornika trawy, 
- wysokość koszenia min. 26 mm, 
- funkcja precyzyjnego wykaszania przy drzewach tzw. U-CUT, 
- ilość noży koszących – 2 szt., 
- funkcja rozdrabiania trawy – tzw. Bio Clip, 
- uruchamianie noży koszących – elektryczne, 
- głowica kosząca z kółkami podporowymi,  
- licznik motogodzin, 
- przyłącze do mycia głowicy koszącej. 
- osprzęt dodatkowy: lemiesz odśnieżny – min 120 cm, łańcuchy na koła z kolcami, przeciwciężar. 

2. CPV: 16810000-6 – części maszyn rolniczych 
3. Inne wymagania dotyczące sprzętu: 

- rok produkcji powyższego sprzętu nie powinien być starszy niż 2013, 
- serwis sprzętu powinien odbywać się w punkcie serwisowym znajdującym się nie dalej niż 60 km od 
miejsca przechowywania sprzętu (wieś Kalitnik, gmina Michałowo, województwo podlaskie), 
- dostarczyć sprzęt do Stacji Terenowej PTOP Kalitnik 2, gmina Michałowo. 

 
II Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych  

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. 

 

III Termin realizacji zamówienia 
Ostateczny termin wykonania zamówienia przyjmuje się nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.  
 

IV Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków 

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  
4.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku; 
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4.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy sprzętu 
rolniczego o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda, 
 
4.1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej – za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej 
i finansowej Zamawiający wymagane jest posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę nie 
mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł). 
 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie dokumentów 
wymienionych w pkt. VII niniejszego ogłoszenia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie warunków, 
skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. 
 
V Sposób obliczenia ceny oferty 
5.1. Cena oferty na realizację zadania musi obejmować pełny zakres dostaw określonych w rozdziale I oraz 

zawierać wszystkie elementy niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, oraz 
dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.  

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

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

5.4. Wykonawca powinien sporządzić ofertę cenową wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do ogłoszenia. 
Cena podana w ofercie jest ceną całkowitą (tj. obejmuje całość prac określoną w rozdziale I) i musi 
wynikać z kalkulacji kosztów wykonania prac przez Wykonawcę sporządzoną na podstawie załączonych 
do ogłoszenia załączników.  

5.5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  
5.6. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia.  
5.7. Rozliczenia między stronami będą następowały w walucie polskiej.   
5.8. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą 

podlegały zmianom. 
5.9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

 
VI Kryteria i tryb oceny ofert 
6.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:  

 cena ofertowa (O) - 100 % 
 

6.2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego wzoru: 
 

O = (C min/C of) x 100 pkt, 
gdzie: 

 1 pkt = 1 % 

 C min - najniższa cena przedstawiona w ofercie 

 C of - cena oferty ocenianej 

 O - cena ofertowa  
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Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu 
o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z 
ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyższą ilość punktów. 
 
VII Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 
7.1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do ogłoszenia, 

7.2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

do oferty: 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w Rozdziale IV 
niniejszego ogłoszenia wg załącznika nr 1 do ogłoszenia, 

b) na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w Rozdziale IV, pkt. 4.1.2. niniejszego ogłoszenia 
należy załączyć: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również 
wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
zawierający przedmiot dostaw, wartość dostaw, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których 
dostawy zostały zrealizowane oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie załącznika nr 2 do ogłoszenia, 

c) na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w Rozdziale IV, pkt. 4.1.3. niniejszego ogłoszenia 
należy załączyć: dokument potwierdzający posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej na 
kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł.  

7.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 
złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do 
wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być 
złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.  

7.4. Dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. 

7.5. Wymagania odnośnie składanych dokumentów: 
a) podpisanie przez Wykonawcę lub umocowanego przedstawiciela (pełnomocnika) Wykonawcy, 

wszystkich stron oferty, w tym stron wszystkich załączników, 
b) parafowanie przez osobę podpisującą ofertę, wszystkich miejsc, w których poprawiono błędne 

zapisy. 
7.6. Zalecenia odnośnie składanych dokumentów:  

a) kolejne ponumerowanie wszystkich stron oferty, 
b) załączenie pełnego spisu zawartości oferty, 
c) podanie nazwisk(a) osób(oby) upoważnionych(ej) do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
7.7. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
VIII Miejsce, termin i forma złożenia oferty 
8.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej:  
Oferta na realizację zadania – „Zakup sprzętu” (HRP II, Zad. 12) w Sekretariacie PTOP, ul. Ciepła 17, 15-
471 Białystok. 
8.2. Ofertę należy złożyć do dnia 2 października 2013 r. do godziny 10:00. 
8.3. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 2 października 2013 r. o godzinie 10:05.  
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IX Termin związania ofertą  
9.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
9.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

9.4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
zawiadamiając o tym Zamawiającego. 

 
X Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
10.1. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy 

będą przekazywać w formie pisemnej. Zapytania mogą być również składane e-mailem: 
mpotocka@ptop.org.pl lub faksem pod nr tel. 085 6642255 pod warunkiem niezwłocznego 
potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą). 

10.2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na pytania Wykonawców. 
10.3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty. 

XI Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja ogłoszenia  

11.1. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące przedmiotowego ogłoszenia. 
11.2. Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres 

mpotocka@ptop.org.pl, po czym niezwłocznie pocztą na adres podany powyżej.  
11.3. Odpowiedzi przekazywane są Wykonawcom zadającym pytania i publikowane na stronie internetowej 

Zamawiającego bez ujawniania źródeł zapytania. 
11.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę ogłoszenia Zamawiający zamieści na stronie internetowej. Jeżeli 
w wyniku zmiany treści ogłoszenia niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na stronie internetowej. 

 
XII Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Marta Potocka, adres e – mail: 
mpotocka@ptop.org.pl, tel. 085 6642255, 693390213. 
 

XIII Umowa z Wykonawcą 
13.1 Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych 
we wzorze umowy wg załącznika nr 3 do ogłoszenia, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia przetargu. 
13.2. Zastrzega się, że postanowienia umowy mogą ulec zmianie tylko w przypadku, gdy zmiany będą 

wynikały z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, np.: 

a) zmiany personaliów osób reprezentujących Wykonawcę lub Zamawiającego, 
b) zmian siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany personaliów osób, które będą uczestniczyć 

w wykonaniu zamówienia, 
c) zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się 

przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej,  
d) zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie 

były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 
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W/w zmiany będą wymagały, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 

 
XIV Inne informacje dotyczące przetargu 
14.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
14.2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
14.3. 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.  

14.4. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 

dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy 

z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy z dnia 

18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63 , poz. 394 ).  

14.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane 
przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii 
poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być 
udzielone w szczególności: 

 łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
 oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

14.6. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia, wyjaśnienia treści oferty lub poprawić omyłki 
występujące w ofercie na zasadach określonych w § 5 Regulaminu zawierania umów PTOP.   
14.7. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie oraz drogą elektroniczną 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu. 
14.8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, 
przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:  

 brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone, 

 cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może 
przeznaczyć na realizację zadań, 

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

 instytucja sponsorująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z 
przyczyn niezależnych od Zamawiającego.  

14.9. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy: 

 oferent zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia, 

 nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.  
14.10. Zamawiający może odwołać/zmienić lub zmodyfikować warunki przetargu przed dniem składania ofert. 
14.11. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez 
Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków 
udziału w postępowaniu. 
 

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 – Wykaz dostaw 
Załącznik nr 3 – Wzór umowy 
Załącznik nr 4 – Regulamin zawierania umów 
 
 
 
 
 


