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ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
 
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. 856642255, 
zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją projektu: 
„Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE11 
NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaprasza do składania ofert na: 

wykonanie usług geodezyjnych 

związanych z realizacją zadania C.3 (Odtworzenie prawidłowej struktury siedlisk i poprawa 
warunków żerowiskowych dubelta poprzez odtworzenie nieużytkowanych łąk i pastwisk). 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Wznowienie granic działek wskazanych na mapach stanowiących załącznik do niniejszego 

zapytania, w obrębach geodezyjnych Stupniki, Janowo, Kaczały, Narew, Puchły, Trześcianka, 

Ciełuszki, Gorodczyno.  

2. Wznowienie ma dotyczyć tylko punktów granicznych po zewnętrznym obrysie działek. 

3. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie liczby punktów wymaganych do wznowienia 
maksymalnie o 10%. Zmiana ta spowoduje odpowiednio wzrost lub spadek wynagrodzenia o 
wartość zwiększonej lub zmniejszonej liczby punktów. 

4. Punkty muszą być trwale zastabilizowane w gruncie przy pomocy słupków dębowych (129 szt.). 
Słupki dębowe o średnicy 10 cm i długości 1,70 m powinny być wbite na głębokość 0,5 m i 
zabezpieczone poprzez opalenie lub zaimpregnowane w części mającej kontakt z gruntem. 
Górna część słupka na długości 40 cm powinna być pomalowana trwałą farbą w jaskrawym 
kolorze (czerwonym lub pomarańczowym) umożliwiającym łatwą identyfikację punktu. 
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II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

Wymagany termin realizacji: 31 lipca 2014 r. 

III. Opis warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi posiadać uprawnienia do wykonywania 
określonej w zamówieniu działalności. Do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu lub 
oświadczenie o posiadanym uprawnieniu. 

 
IV. Składanie i ocena ofert 

1. Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całej usługi oraz cenę za wznowienie 
jednego punktu i jego oznakowanie przy pomocy słupka dębowego. 

2. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w formie pisemnej 
lub przesłać drogą elektroniczną na adres agajko@ptop.org.pl do dnia 24 czerwca 2014 r. do 

godziny 14:00. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Kryterium oceny ofert będzie cena brutto za realizację usługi oraz inne kryteria opisane w 

niniejszym zapytaniu ofertowym. 
5. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli swoją ofertę o rozstrzygnięciu faksem 

lub drogą elektroniczną. 
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
8. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, 

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści  
z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu,  

9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienie niniejszego postępowania przed, jak i po 
otwarciu ofert bez podania przyczyny. 

10. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Aneta Gajko – tel. 85 664 22 55, e-mail: 
agajko@ptop.org.pl 

V. Umowa z Wykonawcą 

Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta niezwłocznie po 
ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania. 

 
Zatwierdzam: 

Koordynator projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina 

Górnej Narwi” 

 
Dominika Piotrowska 

 

   


