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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  
Sekretar ia t  PTOP; ul .  Ciepła 17; 15-471 Białys tok  

tel./fax 856642255; tel. 856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
Białystok, 8 sierpnia  2014 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-
Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 
Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z  
1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania 
ofert na usługę polegające na: 

Wykonaniu operatu szacunkowego nieruchomości niezabudowanej, 
 

w ramach zadania A.2 (Wytypowanie i wycena działek do zakupu, negocjacje z właścicielami), 
wchodzącego w zakres projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 
2000 Dolina Górnej Narwi”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach instrumentu finansowego Life+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 
 

I.  Opis przedmiotu zamówienia 
1. Zamówienie obejmuje usługę polegającą na wykonaniu operatu szacunkowego nieruchomości 

niezabudowanej, będącej działką rolną.  
2. Ilość działek objęta usługą: 1 
3. Numer działki i obręb, w którym położona jest działka: 628,Ploski.    
4. Powierzchnia działki objętej zakresem zamówienia – 21,28 ha. 
5. Operat szacunkowy określi wartość prawa własności działki wraz z ewentualnie istniejącymi 

na niej ograniczonymi prawami rzeczowymi i hipoteką, dla potrzeb ustalenia wysokości ceny 
zakupu działki.  

6. Operat szacunkowy należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. – o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). 

7. Zamawiający nie zapewnia wypisów z rejestru gruntów. 
8. Termin realizacji zamówienia: nie dłuższy niż 10 dni od daty zawarcia umowy. 
9. Nazwa i kod CPV Usługi w zakresie nieruchomości - 70.00.00.00-1. 

 
II.  Termin płatności. 

Zapłata za usługę będącą przedmiotem zamówienia dokonana będzie w terminie 30 dni od daty 
otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego za wykonaną i odebraną usługę. 

 
III.   Sposób obliczenia ceny oferty. 

1. Cena oferty na realizację usługi określonej w rozdziale I, musi obejmować pełny zakres prac 
niezbędnych do jej realizacji. 
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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 – operatu szacunkowego.  

 
IV.   Kryteria i tryb oceny ofert. 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem: cena ofertowa – 100%. 

 
V. Miejsce, termin i forma złożenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-471 w formie 
pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres dmusial@ptop.org.pl 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 14.08.2014 r. do godziny 12.00 
3. Osobą do kontaktu jest Pani Dominika  Piotrowska – 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. 

3. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta niezwłocznie 
rozstrzygnięciu zapytania. 

 
 

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

Górnej Narwi”  
Dominika Piotrowska 
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(podpis) 
 


