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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. 9 marca 2017 r. 

Nr postępowania: DUBELT-5/P/2017 

 
 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 
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 informuje o zmianie treści Zapytania ofertowego, 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) 
 
współfinansowanego 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. 
 
Działając na podstawie rozdz. XII pkt 4,  Zamawiający zmienia treść przedmiotowego Zapytania 
w zakresie sposobu składania ofert: 
 
 
Zamawiający dopuszcza, oprócz formy pisemnej wskazanej w rozdz. IX pkt 1 Zapytania, 
złożenie oferty również drogą elektroniczną. Rozdział IX Zapytania otrzymuje brzmienie: 
 
„ IX Miejsce, termin i forma złożenia oferty 
1. Ofertę należy złożyć: 

a) 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, 
b) lub drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: 
mpotocka@ptop.org.pl  Wiadomość elektroniczna w tytule powinna być oznaczona nazwą 
postępowania: „Dostawa sprzętu telemetrycznego (HRP II, Zad. 3.6)”. Jeśli oferta wpłynie 
na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, 
oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.  
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2. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Sekretariat PTOP, 

ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, a drogą elektroniczną na adres: mpotocka@ptop.org.pl  
3. Ofertę należy złożyć do dnia 14 marca 2017 r. do godz. 15:00. 
4. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 14 marca 2017 r. do godz. 15:05..  
5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów 

Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.” 
 
 
 
 

Zatwierdziła: 
  Kierownik projektu - Marta Potocka 
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