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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.: ajarzembska@ptop.org.pl 

Olsztyn dn. 16 grudnia 2011 r 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka 

(adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn  

tel./fax. (89) 533-68-66), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów 

Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego 

częścią projektu: „Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze 

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłasza: 

 
PRZETARG W TRYBIE ART. 70

1
 – 70

5
 KODEKSU CYWILNEGO 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  

 
polegający na: 

dostawie samochodu terenowego z napędem 4x4 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu terenowego z napędem 4x4 o parametrach 

technicznych zgodnych z załącznikiem nr 1. Samochód ma być dostosowany do przewożenia kos 

spalinowych, pił motorowych, silnika elektrycznego do łódki (mocowanie dachowe) oraz akumulatora, 

kanistra z benzyną (mocowanie w bagażniku). Wyłoniony Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

niezbędne sprzęty, pod które mają być dostosowane mocowania.  

2. Sprzęt ma być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami. Na dostarczony sprzęt 

wymagana jest minimum roczna gwarancja. Odbiór samochodu odbędzie się w miejscu wskazanym przez 

Wykonawcę, z zastrzeżeniem ograniczenia odległości do 300km od Regionalnego Biura w Olsztynie. 

 

II. Informacja o dopuszczeniu składania ofert częściowych i wariantowych 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą 

rozpatrywane.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. 

 

III. Termin realizacji zamówienia: 

Wykonawca, który zostanie wyłoniony spośród złożonych ofert jest zobowiązany przekazać do odbioru 

przedmiot zamówienia w terminie do 16.01.2012r. Przedmiot umowy zostanie odebrany przez 

Zamawiającego na własny koszt.  

 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu. 

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 niezbędnej wiedzy i doświadczenia. 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.  

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
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V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 

(wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

2. Pozostałe dokumenty, które muszą być zawarte w złożonej ofercie: 

a) wypełniony formularz ofertowy - wg załącznika nr 2 

b) katalog samochodu  

c) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 

złożonych wraz z ofertą (np. w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną). Uwaga: treść 

pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

 

Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

 

VI. Sposób obliczenia ceny oferty. 

1. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto (cyfrowo i słownie), być zaokrąglona do dwóch miejsc 

po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, 

obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.   

2. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi kwotę brutto za realizację 

zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

 

VII. Kryteria i tryb oceny ofert. 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

cena ofertowa (O) - 100 % 

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 

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. 

 

VIII. Miejsce, termin i forma złożenia oferty. 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie 

długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 

2. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 

a) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:  

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Regionalne Biuro w Olsztynie; ul. Murzynowskiego 18; 10-684 

Olsztyn; przetarg na: „dostawę samochodu terenowego z napędem 4x4” oraz „nie otwierać przed 

27.12.2011 r. przed godz. 15.45” - bez nazwy i pieczątki Wykonawcy; 

b) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było 

odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

3. Ofertę należy złożyć do dnia 27.12.2011 r. do godziny 15:30. 

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona 

adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę,           
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w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich 

nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 27.12.2011 r. o godzinie 15:45.  

6. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres 

(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu 

wykonania zamówienia – zawartych w ofercie. 

7. Informacje, o których mowa w pkt 6 zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli 

obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są – Sebastian 

Menderski, tel. 609 306 989 (w dni robocze w godz. 8-17) 

 

X. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 

XI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

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. 

 

XII. Umowa z Wykonawcą. 

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. 

 

XIII. 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,  

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

Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu.  

4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po otwarciu ofert, 

przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:  

a. brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,  

b. cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

realizację zamówienia,  

c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,  

d. instytucja sponsorująca zamówienie odmówiła finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego.  

5. Zamawiający może odwołać/zmienić lub zmodyfikować warunki przetargu przed dniem składania ofert.  

6. W przypadku określonym w pkt 5) Zamawiający może zmienić termin składania i otwarcia ofert.  

7. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez 

Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna. 

Zatwierdzam: 
Koordynator projektu: „Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach”  

Sebastian Menderski 
 

 


