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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  

Regionalne Biuro w Olsztynie;   
ul .  Murzynowskiego 18;  10 -684 Olsztyn 

tel./fax. (89) 533-68-66; e-mail.: apobiedzinski@ptop.org.pl 

 

Olsztyn dn. 13.04.2011 r. 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Regionalne Biuro w Olsztynie 10-684,  

ul. Murzynowskiego 18, tel./fax. (89) 533-68-66 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro 

PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu  

o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej 

„Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: 

„Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o numerze 

POIS.05.01.00-00-215/09 ogłasza: 

 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 70
5
 KODEKSU CYWILNEGO 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 1/P/OTWM 

 

na realizację usług polegających na: 

opracowaniu map zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych dla działek położonych  

w obrębie rezerwatów Gązwa, Sołtysek, Zielony Mechacz. 

 

wchodzących w zakres projektu: „Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  

V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o numerze POIS.05.01.00-00-215/09. 

 

I Opis przedmiotu zamówienia 

Opracowanie map zasadniczych dla rezerwatu: 

1) „Gązwa” - położonego na terenie Nadleśnictwa Mrągowo, w gminie Mrągowo,  

w powiecie mrągowskim, województwo warmińsko-mazurskie. Mapy mają obejmować 

odrębnie każdą budowlę na działce: 

a) 30 progów piętrzących, 72 zastawek dębowych, na działkach numer ewidencyjny: 3258/1, 

3257/1, 3256, 3255/1, 3254/2, 3253/1, 3252/1, 3239/1, 3238, 3237, 3236, 3235, 3234, 3233, 

3232, 3231, 3220, 3218, 3217, 3216, 3215, 3214, 3213, 3196/1, 3195, 3194, 3193, 3192, 

3191, 3190 obręb geodezyjny Bagienice Małe oraz na działce numer ewidencyjny 3230/2 

obręb geodezyjny Polska Wieś. (mapy załącznik nr 4, 5) 

b) 5 progów piętrzących, 18 zastawek dębowych, na działkach numer ewidencyjny: 3175/1, 

3176, 3179, 3184, obręb geodezyjny Stama. (mapa załącznik nr 6) 
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2) Sołtysek” - położonego na terenie Nadleśnictwa Korpele w gminie Pasym, w powiecie 

szczycieńskim, województwo warmińsko-mazurskie. Mapy mają obejmować odrębnie każdą 

budowlę na działce: 

a) 11 progów, 10 zastawek dębowych, 2 grobli na działkach numer ewidencyjny: 3416/1, 

3417/1 obręb geodezyjny Grom oraz na działkach numer ewidencyjny 3416/2, 3417/3, 68 

obręb geodezyjny Jurgi. (mapy załącznik nr 7,8) 

 

3) „Zielony Mechacz” - położonego na terenie Nadleśnictwa Dobrocin w gminie Małdyty,  

w powiecie ostródzkim, województwo warmińsko-mazurskie. Mapy mają obejmować 

odrębnie każdą budowlę na działce: 

a) 9 zastawek dębowych o szer. 6 m, 9 zastawek dębowych o szer. 3 m, 2 progów bystrotoków, 

2 ścianek szczelnych. Teren stanowi wydzielone geodezyjnie działki oznaczone w rejestrze 

gruntów gminy Małdyty, numerami 3314, 3317, 3318/1, obręb Leśnica. (mapy załącznik nr 

9) 

 

2. Ogólne wytyczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia – opracowanie map 

zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych. 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie map zasadniczych sytuacyjno-

wysokościowych w skali 1:1000 do celów projektowych opisanych powyżej. 

2) Mapa winna zawierać naniesienia w pasie co najmniej 30 m wokół planowanych inwestycji 

(rozmieszczenie inwestycji, mapy – wg załączników od 4 do 9 do ogłoszenia). Na mapie 

zasadniczej winny być zaznaczone w szczególności aktualne cieki wodne i źródła wody,  

z zagęszczeniem w punktach charakterystycznych. Przedmiotowe opracowanie będzie 

polegało na dokonaniu nowego pomiaru w terenie na podstawie, którego powstaną materiały 

(geodezyjno-kartograficzne) w formie map w wersji papierowej i elektronicznej dla 

opracowania projektu technicznego. 

 

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie m.in. wymienionymi, obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym w szczególności z regulacjami: 

1) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. poz. 240 

nr 2027), 

2) Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. poz. 156 nr 1118 j.t.) 

oraz 

3) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. poz. 25, nr 133). 

 

4. Forma przygotowania przedmiotu zamówienia: 

1) mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokościowa w wersji elektronicznej – w systemie EwMapa 

na nośniku CD, 

2) mapa papierowa z pieczęciami właściwego Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii  

w 6 egzemplarzach. 

3) Zamawiający będzie mógł, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, dopuścić wykonanie jednej 

mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokościowej dla więcej niż jednej budowli. 

4) Wykonawca obowiązany będzie konsultować z Zamawiającym poszczególne etapy prac 

związanych z realizacją zamówienia. 
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5) Przed złożeniem oferty wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków 

wykonania zamówienia. 

6) Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca opracowujący mapy zasadnicze sytuacyjno-

wysokościowe winien współpracować z Wykonawcą projektów budowlanych  

w szczególności w zakresie ustaleń szczegółów opracowania map. 

 

II Termin realizacji zamówienia: 

1. Termin I: przyjmuje się datę złożenia map zasadniczych wraz z kserokopią oświadczenia 

Wykonawcy złożonym do Starostwa wraz z pieczęcią odpowiedniego Starostwa. 

Szczegółowe terminy w pkt. V. 

2. Termin II: przyjmuje się przekazanie map zasadniczych potwierdzonych przez Starostwa do 

siedziby Zamawiającego tj. nie później niż do dnia: 31.08.2011 r.  

 

III 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, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca ubiegający się o zamówienie winien 

przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – co najmniej 

jedna osoba posiadająca uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 

wymagane przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz.U. z 2005 r. poz. 240 nr 2027) – tj. uprawnienia zawodowe do wykonywania 

samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii (zakres uprawnień) 

ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności w niniejszym zamówieniu, wraz  

z oświadczeniem Wykonawcy, o posiadanych przez osoby uprawnieniach – wg załącznika 

nr 3 do ogłoszenia. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 

IV Sposób obliczenia ceny oferty. 

1. Cena oferty na realizację zadania 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, którą 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 - 80 % 
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 termin I – 20 % 

 razem – 100 % 

2. Obliczanie wartości punktowej oferty (O):  

 

1pkt = 1% 

 

1) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 80 pkt. 

 

C = (C min/C of) x 80 pkt 

gdzie: 

 C min – cena brutto najtańszej oferty 

 C of - cena oferty badanej. 

 

2) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium termin (T): max 20 pkt. 

 

 Ta - przekazanie map zasadniczych do Starostw do dnia 30.06.2011 r. - 20 pkt.  

 Tb - przekazanie map zasadniczych do Starostw do dnia 31.07.2011 r. - 10 pkt.  

 Tc - przekazanie map zasadniczych do Starostw do dnia 31.08.2011 r. - 0 pkt, 

 

3) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego wzoru:  

 

O = C + T 

 

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.  

 

VI Dokumenty, które należy dołączyć do oferty. 

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do ogłoszenia, 

2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności

 gospodarczej. 

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – wg załącznika nr 3 do 

ogłoszenia. 

 

VII  Miejsce, termin i forma złożenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zatytułowanej: Oferta na opracowanie map 

zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych dla działek położonych w obrębie rezerwatów 

Gązwa, Sołtysek, Zielony Mechacz w Regionalnym Biurze PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 

10-684 Olsztyn w formie pisemnej. 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 20.04.2011 r. do godziny 15:30. 

3. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 20.04.2011 r. o godzinie 15:45. Zamawiający 

dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy 

złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy. 
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VIII  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

1. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie oraz drogą 

elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po 

otwarciu ofert, przed zawarciem umowy. 

 

IX Umowa z Wykonawcą. 

Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach 

określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 2 do ogłoszenia, niezwłocznie po 

ogłoszeniu rozstrzygnięcia przetargu. 

 

X  Inne informacje dotyczące przetargu: 

1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, 

2. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, 

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści  

z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu,  

 

Zatwierdzam: 

Koordynator projektu: „Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego” 

 

Sebastian Menderski 

 

 

 

……………………. 

(podpis) 

 


