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WYJAŚNIENIE 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 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, udziela 
odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu na: 

 
Zakup licencji do 20 zdj ęć oraz wykonanie 5 rysunków przedstawiaj ących wybrane 

gatunki ptaków siewkowych (zadanie HRP III, 3). 
 
Zadanie 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. 
 
Pytanie 1: 
Czy zapytanie dotyczy wyłącznie wykonania rysunków odręcznych, czy dopuszcza ich 
wykonanie techniką komputerową? 
 
Odpowied ź: 
Treść zapytania nie wyklucza wykonania rysunków z wykorzystaniem technik 
komputerowych. 
 
Pytanie 2: 
Ile łącznie rysunków ma wykonać Wykonawca w ramach usługi? 
 
Odpowied ź: 
Wykonawca w ramach usługi ma wykonać 5 rysunków, z czego jeden jako próbka ma być 
załączony do oferty w celu oceny. 
 
Pytanie 3: 
Czy Wykonawca, który ma zadłużenie w Urzędzie Skarbowym lub ZUS, ale ma układy 
ratalne z tymi instytucjami i spłaca regularnie raty, może wziąć udział postępowaniu?  
 
Odpowied ź: 
Zamawiający potwierdza, że o udzielenie zamówienia (analogicznie do uregulowań ustawy 
Prawo zam. publ. (Dz.U.2015, poz. 2164 ze zm.) mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
zawarli porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie 
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decyzji właściwego organu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ocena spełnienia 
warunków udziału i braku wykluczenia, następuje na etapie składania ofert. 
 
 

Zatwierdziła: 
  Kierownik projektu - Marta Potocka 
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