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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  
Sekretariat  PTOP; ul .  Ciepła 17; 15-471 Białystok  

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
Białystok, dn. 2 marca 2017 r. 

Nr postępowania: DUBELT-5/P/2017 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
zgodnie z zasadą konkurencyjności 

 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres 
korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej 
„Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących 
częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-
0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest realizacja następującego 
zadania: 
 

Dostawa loggerów GPS (20 szt.) ze zdalnym przesyłaniem danych wraz z 
osprzętem, nadajników telemetrycznych VHF (10 szt.) i sieci ornitologicznych oraz 

termowizora (HRP II, Zad. 3.6) 
 
które jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  
w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa loggerów GPS (20 szt.) ze zdalnym przesyłaniem 

danych wraz z osprzętem, nadajników telemetrycznych VHF (10 szt.) i sieci ornitologicznych 
oraz termowizora wg specyfikacji przedstawionej w pkt. 3. 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: 
część nr 1 – dostawa 20 loggerów GPS dla dubelta oraz kompatybilnych z logerami dwóch 

stacji bazowych z anteną kierunkową do zgrywania danych wraz z osprzętem 
oraz 10 m taśmy teflonowej do telemetrii 

część nr 2 –  dostawa 10 nadajników telemetrycznych VHF dla dubelta 
część nr 3 –  dostawa sieci ornitologicznych   
część nr 4 – dostawa termowizora 

3. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi spełniać następujące parametry 
techniczno-jakościowe: 
Część nr 1 
1)  Loggery GPS 

a) masa loggera gotowego do założenia na ptaka: maksymalnie 5 g, 
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b) wymiary dostoswane do wymiarów ciała dubelta max: 26 x 14 x 11 mm, 
c) logger wyposażony w wydajne, ładowalne baterie z panelem słonecznym 

umożliwiające całoroczny monitoring aktywności, zarówno podczas okresu lęgowego, 
jak i wędrówek migracyjnych, 

d) logger ze zdalną transmisją danych, 
e) żywotność urządzenia - co najmniej 24 miesiące, 
f) wbudowana pamięć: co najmniej na 50 000 pozycji, 
g) panel solarny oraz obudowa loggera zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, silnym słońcem oraz wilgocią, 
h) kryptyczny kolor obudowy w kolorze ciemnobrązowym (w tonacji barwy zbliżony do 

ubarwienia dubelta), 
i) obudowa typu „plecak”, dająca możliwość instalacji loggera za pomocą szelek, 
j) obudowa o zaokrąglonej przędnej części zmniejszającej opory powietrza, 
k) liczba uchwytów do mocowania loggera – 3 szt., dwa z tyłu (od strony anteny/anten) 

oraz jeden z przodu, 
l) zdalne przesyłanie danych do stacji bazowej z odległości co najmniej 500 m, 
m) odczyt zgromadzonych danych oraz ustawienia pracy loggera możliwe zdalnie 

poprzez komputer, 
n) sprawność zbierania pozycji GPS możliwych do przesłania do stacji bazowych: co 

najmniej co 15 minut w warunkach testowych w terenie otwartym przy zmiennym 
nasłonecznieniu,  

o) dane zebrane przez moduł do przesyłania danych przesyłane, gdy logger znajduje się 
w zasięgu stacji bazowej, 

p) zbierane dane, co najmniej:  
− ID loggera, 
− pozycja GPS, 
− data (rok, miesiąc, dzień), 
− czas UTC (godzina, minuta, sekunda), 
− prędkość (GPS), 
− wysokość (GPS), 
− poziom napięcia elektrycznego baterii,  

q) dane w formacie csv oraz kml, 
r) możliwość ustawienia 2 stref z różnymi interwałami czasowymi zbierania danych tzw. 

geofencing, 
s) możliwość zróżnicowanych interwałów w wybranych godzinach aktywności. 

 
2)  Stacja bazowa z anteną kierunkową do telemetrii 

a) zestaw składający się ze stacji bazowej podłączonej do anteny kierunkowej dalekiego 
zasięgu oraz kabla zasilającego z końcówką USB, 

b) szybkie, automatycznie i bezprzewodowe łączenie się stacji bazowej z loggerem 
drogą radiową, 

c) połączenie radiowe umożliwiające ściąganie danych na bazę z loggera, jak również 
wysyłanie z bazy poleceń i zmianę ustawień w loggerach (komunikacja obustronna),  

d) dystans komunikacji obustronnej: minimum 500 m w terenie otwartym,  
e) prędkość sczytywania danych z loggera: co najmniej 5 000 rekordów na minutę, 
f) stacja bazowa wyposażona w diody sygnalizujące jej pracę, 
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g) możliwość podłączenia pod akumulator zewnętrzny 12 v, 
h) 6 akumulatorów żelowych (AGM) o pojemności 7 Ah o napięciu 12 V o żywotności 

baterii co najmniej 6 lat, 
i) możliwość podłączenia stacji bazowej do komputera za pomocą kabla z USB,  
j) możliwość obsługiwania przez stację co najmniej 20 loggerów jednocześnie, 
k) gwarancja producenta: minimum 24 miesiące, odnawiana jeżeli sprzęt zostanie 

naprawiony lub wymieniony. 
 

3)  Taśma teflonowa do telemetrii (10 m) 
a) szerokość taśmy: 1,8-2 mm po spłaszczeniu, 
b) kolor taśmy: brązowy, 
c) splot z drobnych włókien, w przekroju okrągły, po ściśnięciu płaski. 

 
Część nr 2  
10 nadajników VHF dla dubelta 

a) waga: maksymalnie 1,8 g, 
b) żywotność: przewidywana co najmniej 75 dni, minimalna co najmniej 65 dni, 
c) zasięg odczytu sygnału: co najmniej 500 m dla urządzania znajdującego się 10 cm 

nad ziemią, 
d) wodoszczelność, 
e) możliwość włączania i wyłączania urządzenia, 
f) możliwość regeneracji urządzenia po wyczerpaniu baterii, 
g) system mocowania na klej „glue-on system”, 
h) zakres częstotliwości: 148-152 MHz. 

 
Część nr 3  
Sieci ornitologiczne 

a) ilość: 4 sztuki, 
b) materiał: nylon (przędza, 110/2), 
c) długość: 18-20 m, 
d) wysokość: 3,2-3,5 m, 
e) liczba półek: 4, 
f) wielkość oczka: 22 mm, 
g) gwarancja co najmniej 2 lata. 

 
Część nr 4  
Termowizor – kamera termowizyjna 

a) odświeżanie obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 50 Hz, 
b) rozdzielczość sensora 640x480 pixeli, 
c) zakres spektralny co najmniej 8-14 µm, 
d) wbudowany rejestrator obrazu, 
e) wbudowana pamięć minimum 8 Gb, 
f) możliwość nagrywania plików wideo o rozdzielczości co najmniej 640x480, 
g) możliwość wykonywania zdjęć o rozdzielczości co najmniej 640x480, 
h) wejście USB/mikro USB/ mini USB, 
i) powiększenie optyczne co najmniej 15 x, 
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j) kąt widzenia horyzontalny x wertykalny co najmniej 16x12, 
k) minimalny dystans widzenia co najmniej 3 m lub mniej, 
l) odporność na wstrząsy i wodoszczelność co najmniej wg. normy IPX7 lub jej 

odpowiadającej, 
m) akumulatory umożliwiające co najmniej 8 godzin funkcjonowania urządzenia na 

jednym ładowaniu lub dodatkowy akumulator aby zapewnić taki czas pracy, 
n) zasięg detekcji: co najmniej 1000 m, 
o) temperatura pracy co najmniej zakres  od -10 do 50°C, 
p) waga do 800 g. 

 
4. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia: 

a) musi być fabrycznie nowy, 
b) będzie objęty gwarancją producenta na warunkach nie gorszych niż ujęte w 

niniejszym zapytaniu. 
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 

dostarczonego przedmiotu zamówienia. 
6. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu 

zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia. 
7. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot zamówienia jest wolny 

od wad fizycznych. 
8. W razie wykrycia wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Wykonawca zobowiązany 

jest do nieodpłatnej, niezwłocznej wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od 
wad, spełniający wymagania określone przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
dostarczonego przedmiotu zamówienia, w tym również za ewentualne roszczenia osób 
trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym 
praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na 
wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem dostarczonego 
przedmiotu zamówienia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu zamówienia usterki 
i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego 
użytkowania. 

11. Sposób zgłaszania nieprawidłowości działania przedmiotu zamówienia (awarii) zostanie 
określony przez Wykonawcę, który dostarczy dla Zamawiającego wraz z przedmiotem 
zamówienia informacje dotyczące zasad gwarancji i sposobu zgłaszania wad, usterek i 
zleceń serwisowych. 

12. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji zamówienia na swój koszt dostarczyć 
przedmiot zamówienia do biura Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, mieszczącego się 
w Białymstoku 15-471 przy ulicy Ciepłej 17, w dniach i godzinach pracy biura, a więc od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. 

13. Jakość przedmiotu zamówienia będzie zgodna z wymaganiami obowiązujących norm 
bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej oraz wszelkimi przepisami prawa w tym zakresie, 
co Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego poświadczyć 
odpowiednimi dokumentami. 

 
II. Nazwa i kod zgodnie z CPV 
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32 44 10 00-6 Sprzęt telemetryczny 
32 34 42 10-1 Sprzęt radiowy 
39 54 00 00-9 Różne wyroby powroźnicze, linowe, szpagatowe i sieciowe 
 
III.  Termin realizacji zamówienia 
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

− część 2 i 3 zamówienia – nie później niż do 20.04.2017 
− część 4 zamówienia nie później niż do 1.05.2017 
− część 1 zamówienia – do 10.04.2017 (15 sztuk loggerów dla dubelta, 2 stacje 

bazowe z anteną kierunkową do telemetrii wraz z osprzętem, 10 metrów taśmy 
teflonowej do telemetrii), do 10.04.2018 (5 sztuk loggerów dla dubelta). 
 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 
1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie. z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 

2014/24/UE tj.: 
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego 

z następujących czynów: 
− udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 

decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42); 

− korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji 
urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW 
(Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania 
korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji 
zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy; 

− nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów 
finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48); 

− przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, 
zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 
2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie 
zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o 
których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej; 

− prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15); 

− pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i 
zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 

b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na 
ubezpieczenie społeczne. 
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Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz ofertowy). 
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań 

kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych 
wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania 
(formularz ofertowy). 

 
3. Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać następujące warunki: 

a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie,  

b) posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia – 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,  

c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie,  

d) dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie,  

e) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie.  

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. 
Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę.  

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 
dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, metoda warunku 
granicznego – spełnia/nie spełnia. 

 
V.  Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych  
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty częściowej co do każdej z części 

opisanych w rozdz. I Zapytania. 
 
VI. Sposób obliczenia ceny oferty 
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1. Cena oferty na realizację zadania musi obejmować pełny zakres zamówienia określony  
w rozdziale I dla danej części oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do dostarczenia 
przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. 

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 cenę brutto za 
realizację zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do Zapytania. 

 
VII. Kryteria i tryb oceny ofert 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich 

znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę na/zgodnie z 
formularzem ofertowym), gdzie 1 pkt. = 1%: 
 

a) Cena brutto (C) – 60%,  
Część 1 

 
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 60 pkt.  

C = (C minimalna/C oferowana) x 60 pkt 
 

b) Parametry oferowanego sprzętu (P=W+G) – 40% w tym podkryteria: 
•  waga loggera (W) wskazanego w formularzu ofertowym: max 20 pkt 
•  możliwość ustawienia 2 stref z różnymi interwałami czasowymi zbierania danych 

tzw. geofencing: max 10 pkt 
•  możliwość zróżnicowanych interwałów w wybranych godzinach aktywności: max 10 

pkt 
 
Obliczanie wartości punktowej dla podkryterium waga oferowanego sprzętu: 

W = (W najniższa/W oferowana) x 20 pkt 
 

Obliczanie wartości punktowej dla podkryterium możliwość ustawienia 2 stref z różnymi 
interwałami czasowymi zbierania danych tzw. geofencing. 
• brak możliwości ustawienia 2 stref z różnymi interwałami czasowymi zbierania 

danych tzw. geofencing – 0 pkt 
• możliwość ustawienia 2 stref z różnymi interwałami czasowymi zbierania 

danych tzw. geofencing – 10 pkt  
 

Obliczanie wartości punktowej dla podkryterium możliwość zróżnicowanych interwałów w 
wybranych godzinach aktywności. 
• brak możliwości zróżnicowanych interwałów w wybranych godzinach 

aktywności – 0 pkt 
• możliwość zróżnicowanych interwałów w wybranych godzinach aktywności – 

10 pkt  
 

a) Cena brutto (C) – waga 80%,  
Część 2 
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Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 80 pkt.  
C = (C minimalna/C oferowanej) x 80 pkt 
 

 
b) Parametry oferowanego sprzętu - waga nadajnika VHF (W): max 20 pkt 

 
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium waga:  

W = (W najniższa/W oferowana) x 20 pkt 
 

a) Cena brutto (C) – waga 100%,  
Część 3 

 
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 100 pkt.  

C = (C minimalna/C oferowanej) x 100 pkt 
 

a) Cena brutto (C) – waga 90%,  
Część 4 

 
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 90 pkt.  

C = (C minimalna/C oferowanej) x 90 pkt 
 

b) Parametry oferowanego sprzętu - rozdzielczość matrycy: max 10 pkt 
 
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium – rozdzielczość matrycy (R) wskazanej w 
formularzu ofertowym: max 10 pkt 
• 640x480 – 0 punktów 
• 1024 x 768 – 10 punktów 

 
2. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych 

punktów (do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za 
najkorzystniejszą w danej części zamówienia, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej 
Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie kryterium ceny, a w 
przypadku złożenie ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców 
do złożenia dodatkowych ofert cenowych. 

 
VIII. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 
1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Zapytania. 
2. Opis oferowanego asortymentu (na lub zg. z formularzem ofertowym) 
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej notarialnie. 

 
IX. Miejsce, termin i forma złożenia oferty 
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1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy 
postępowania zatytułowanej: „Dostawa sprzętu telemetrycznego (HRP II, Zad. 3.6)” 
w Sekretariacie PTOP, ul. Ciepła 17 w Białymstoku. 

2. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-
471 Białystok. 

3. Ofertę należy złożyć do dnia 10 marca 2017 r. do godziny 11:00. 
4. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 10 marca 2017 r. o godzinie 11:05.  
5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów 

Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy. 
 
X. Termin związania ofertą  
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. 

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, zawiadamiając o tym Zamawiającego. 

5. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający Wykonawców, którzy złożyli oferty 
o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego. 

 
XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
1. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i 

Wykonawcy będą przekazywać w formie pisemnej lub elektronicznej e-mailem: 
mpotocka@ptop.org.pl lub faksem pod numerem 85 6642255.  
 

XII.  Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja Zapytania 
1. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące przedmiotowego Zapytania. 
2. Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres 

mpotocka@ptop.org.pl  
3. Odpowiedzi przekazywane są Wykonawcom zadającym pytania i publikowane na stronie 

internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródeł zapytania. 
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść Zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie 
internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na 
swojej stronie internetowej. 

 
XIII.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Pani Marta Potocka, tel. 
693390213. 

 
XIV. Umowa z Wykonawcą 

mailto:mpotocka@ptop.org.pl�
mailto:mpotocka@ptop.org.pl�
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Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach 
określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 2 do Zapytania, niezwłocznie po ogłoszeniu 
rozstrzygnięcia Zapytania. 

 
XV.  Inne informacje dotyczące Zapytania 
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w stosunku do każdej części zamówienia. 
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy 

zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii 
poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. 
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 

− łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
− oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

5. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do uzupełnienia 
oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów pełnomocnictw. Do 
uzupełnień stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.). Nie podlegają uzupełnieniu informacje 
wymagane w ramach kryteriów oceny ofert. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość wezwanie Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do 
treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po 
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:  

− brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone, 
− cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na realizację zadań, 
− wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 
− instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu 

zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.  
8. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy: 

− Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,  
− gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie 

będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków 
udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony. 

9. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy. 

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy Regulaminu 
(Załącznik nr 3). 
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Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Wzór umowy 
Załącznik nr 3 – Regulamin udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 

 
 

Zatwierdziła: 
  Kierownik projektu - Marta Potocka 
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(podpis) 

 
 
 


