
 
 

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. 2014.11.13  
 

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: 
 

Organizacja warsztatów – w dniach 05-06 grudnia 2014r. 
 
Zadanie jest częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego Emys orbicularis na terenie woj. 
warmińsko – mazurskiego, 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  
 
Zamówienie obejmuje następujące elementy:  
- sala konferencyjna na 16 osób w ustawieniu za stołami (z wyposażeniem: rzutnik 
multimedialny, ekran, flipchart, 1 serwis kawowy: napoje ciepłe i zimne, ciastka) na 5 godzin 
(godzina 15-20 w dniu 5 grudnia),  
- 2 x pełny obiad (dwa dania, deser, napoje zimne plus kawa lub herbata) dla 16 osób, w dniach 5 
i 6 grudnia;  
- kolacja dla 16 osób w dniu 5 grudnia, 
- nocleg wraz ze śniadaniem dla 16 osób w pokojach dwuosobowych w dniu 5 grudnia, 
- miejsca parkingowe dla uczestników warsztatów. 

Ośrodek proponujący nocleg oraz wynajem sali powinien znajdować się w jednym 
kompleksie budynków oraz nie powinien być oddalony od miejscowości Zwoleń więcej 
niż 25 km. 

II. Termin płatno ści  
  
Zapłata za wykonane zlecenia zostanie dokonana w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury 
przez Zamawiającego.  
 
 
 
 



 
 

III. Sposób przygotowania oferty  
 
Wykonawca przedłoży ofertę na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 - podając cenę brutto za 
wykonanie Zlecenia.  
 
IV. Kryteria i tryb oceny ofert  
 
Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto.  
Kryterium oceny – cena 100%. 
 
V. Miejsce, termin i forma złożenia oferty  

 Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-471 w formie 
pisemnej, faksem na nr: 85 664 22 55 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: 
jbanach@ptop.org.pl.  

Ofertę należy złożyć do dnia 2014-11-19.  

Osobą do kontaktu jest Jarosław Banach lub Gabriela Kułakowska – tel. 85 664 22 55  
 
VI. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego  

1. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie, faksem lub 
drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu zapytania.  

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po 
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy.  

 
Załącznik nr 1- formularz ofertowy.  
Załącznik nr 2 – projekt umowy. 

Jarosław Banach 


