
 
 

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 Białys tok 

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
Białystok dn. 2013-09-25 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-

Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 

15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu 

Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na realizację  usług polegających na 

realizacji zadań: 

1. Odkrzaczenie działki o pow. 3,3 ha z potencjalnym lęgowiskiem żółwia we wsi 

Likusy, zadanie nr HRP II / 2. 

2. Odkrzaczenie działki Muntowo, pow. 3,16 ha w ostoi Baranowo – potencjalnego 

lęgowiska żółwia, zadanie nr HRP II / 3. 

związanych z realizacją zadania będącego częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. 

warmińsko – mazurskim – etap 2”, zwanego dalej Projektem, 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. usunięcie gęstych zakrzaczeń  dzikiej róży, tarniny, głogu i samosiejek drzew 

na działce 195/2 obręb geodezyjny Popowo Salęckie, gm. Mrągowo, woj. 

warmińsko-mazurskie, o powierzchni 3,16 ha.  Materiał o średnicy ponad 3 cm 

do dostarczenia we wskazane miejsce na terenie wsi Czerwonki (odległość ok. 

8 km), reszta po zrębkowaniu do rozrzucenia we wskazanych miejscach na 

terenie działki. Dojazd do działki dobry, działka położona na stromym stoku. 

Załącznik 1- mapa. Załącznik 2 – zdjęcie.  

 



 
 

2. usunięcie samosiejek sosnowych w wieku do 10 lat, luźno porastających 3,3 ha 

działki nr 86, obręb geodezyjny Likusy, gm. Mrągowo, woj. warmińsko-

mazurskie. Materiał o średnicy ponad 3 cm do dostarczenia we wskazane 

miejsce na terenie wsi (odległość ok. 500m), reszta po zrębkowaniu do 

rozrzucenia we wskazanych miejscach na terenie działki. Dojazd do działki 

dobry. Załącznik 3- mapa. Załącznik 4 – zdjęcie. 

 

Zamawiający oświadcza iż posiada zgodę właściciela gruntów na wykonanie zabiegów. 

Dokładny termin przeprowadzania zabiegów należy uzgodnić z Zamawiającym ponieważ 

przedstawiciel Zamawiającego musi być obecny przy pracach. 

2. Sposób realizacji zamówienia: 

- poruszanie się sprzętem będzie dozwolone po wyznaczonych szlakach, istniejących drogach 

(wskazane zostaną one Wykonawcy przez Zamawiającego), 

- istotne zniszczenia spowodowane poruszaniem się sprzętu mechanicznego po obszarze 

objętym pracami zostaną usunięte przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

skontrolowania wykonawcy w trakcie realizacji zadania i wskazania zniszczeń, które trzeba 

będzie usunąć. 

II.  TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA   

1. Zadanie musi zostać zrealizowane od dnia zawarcia umowy do 6 grudnia 2013. 

2. Termin zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru przez Zamawiającego winien nastąpić 

najpóźniej do dnia 3 grudnia 2013 r. 

 

III.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  

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,  



 
 

 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie złożone na 

Formularzu ofertowym, zał. Nr 6 - pkt 1, 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie złożone na 

Formularzu ofertowym, zał. Nr 6 - pkt 1. 

3) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – Zamawiający uzna 

warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch prac 

polegających na trzebieży lub odkrzaczaniu mechanicznym, o wartości nie mniejszej 

niż 8 000,00 zł brutto każda.  

1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na 

podstawie: 

Ppkt. 1) i 2) - oświadczenia złożonego wg załącznika nr 6  Formularz ofertowy w pkt 1 wg 

formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować 

będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 

Ppkt. 3) – ocena warunku według formuły „spełnia – nie spełnia”, warunek zostanie uznany 

za spełniony o ile wykonawca dostarczy referencje lub protokoły odbioru potwierdzające 

wykonanie prac bez zastrzeżeń. Dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

IV.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty musi obejmować pełny zakres prac niezbędnych do prawidłowej realizacji 

zadania. 

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 brutto.  

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.  

 

 



 
 

V. KRYTERIA I TRYB OCENY OFERT. 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem:        - cena ofertowa -100 %. 

VI.  INFORMACJE  O OŚWIADCZENIACH  I  DOKUMENTACH,  JAKIE  MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 5 oraz dokumenty wynikające z rozdziału III 

ogłoszenia. 

VII.  M IEJSCE, TERMIN I FORMA ZŁO ŻENIA OFERTY . 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475 w 

formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres gkulakowska@ptop.org.pl. 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 2 października 2013 r. 

VIII.  TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą WYNOSI 30 DNI.  

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

elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu postępowania. 

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

otwarciu ofert, przed zawarciem umowy. 

 

VIII.  UMOWA Z WYKONAWC Ą, KTÓRY ZŁO ŻY NAJKORZYSTNIEJSZ Ą OFERTĘ, 

ZOSTANIE ZAWARTA  na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 6 do 

ogłoszenia, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia przetargu. 

IX.  SPIS ZAŁĄCZNIKÓW : 

załączniki nr 1 i 3 – mapy 

załączniki nr 2 i 4 – zdjęcia 

załącznik nr 5 - formularz ofertowy 

załącznik nr 6 - wzór umowy 

 

Jarosław Banach 

Kierownik projektu 

„Ochrona żółwia błotnego Emys orbicularis na terenie województwa warmińsko-mazurskiego etap 2.” 


