„Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie”
(LIFE13 NAT/PL/000060)

LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE
u l . Ak a d e m i c k a 1 3 , 2 0 - 9 5 0 L ub l i n
adres do korespondencji: ul. Powstania Styczniowego 11/1, 24-103 Żyrzyn
Lublin, dnia 31 październik 2016 r.
Znak sprawy: 25/LIFE-STREFY/2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Szanowni Państwo,
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.:
663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadań C1 i C5 będących częścią
projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na
Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego
LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na:
montaż 37 szt. platform lęgowych i 30 szt. budek lęgowych dla włochatki

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje
Wykonywanie obowiązków asystenta zarządcy ostoi, zatrudnionego w ramach projektu „Ochrona
rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie”, do
obowiązków którego należy realizacja zapisanych w projekcie zadań C1 i C5 polegających na
instalacji platform dla puchacza, orlika i bociana czarnego oraz instalacji budek oraz osłon
przeciwko drapieżnikom dla włochatki.
Zakres prac asystenta, będzie obejmował:
a) Pomoc przy transporcie platform i budek lęgowych z miejsca ich składowania w miejsce
montażu,
b) Czynny udział w montażu platform i budek w miejscu docelowym, wybranym zgodnie z
wymogami gatunku, dla którego platformy i budki będą przeznaczone lub w miejscach w
których istnieją gniazda, znajdujące się w złym stanie technicznym, zagrażającym
bezpieczeństwu ptaków w przypadku zajęcia ich w kolejnych sezonach lęgowych. Montaż
platform i budek odbywa się na wysokościach, przy użyciu sprzętu alpinistycznego.
c) wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca w którym montowane będą
budki/platformy, przed rozpoczęciem i po wykonaniu prac.
d) wykonanie i podpisanie we właściwym miejscowo nadleśnictwie protokołu montażu każdej
z platform (wzór protokołu zostanie przekazany przez Zamawiającego)
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2. Termin realizacji zamówienia
a) od dnia podpisania umowy – 30 czerwca 2017 roku.
Montaż platform dla puchacza, orlika krzykliwego oraz bociana czarnego musi zostać wykonany
poza terminami ochrony okresowej ww. gatunków zapisanych w załączniku 4 do
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt.
Platformy i budki będą montowane w granicach wybranych obszarów Natura 2000 objętych
projektem, tj. Lasy Parczewskie, Uroczysko Mosty-Zahajki, Polesie, Ostoja Poleska, Lasy
Strzeleckie, Ostoja Nieliska, Ostoja Tyszowiecka, Roztocze, Puszcza Solska, Puszcza
Sandomierska, Puszcza Solska, Lasy Janowskie.
Szacunkowa liczba platform możliwych do powieszenia w ciągu jednego dnia to 2 szt.
Platformy i budki należy odebrać z miejsca ich składowania, tj. ul. Mieszka I 12, 23-200 Kraśnik.
3. Sposób płatności
Zapłata za przedmiot zamówienia zostanie dokonana po zakończeniu realizacji umowy, w terminie
90 dni od daty dostarczenia prawidłowo wypełnionego rachunku lub faktury, do którego załączone
zostaną protokoły montażu platform i budek.
4. Opis wymogów stawianych Wykonawcy:
4.1.
Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien spełniać warunki dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie czynnej ochrony ptaków drapieżnych,
równorzędnych, udokumentowane w drodze oświadczenia stanowiącego złącznik nr 2.
5. Sposób przygotowania oferty
5.1.
Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
przedmiotowego zaproszenia z podaniem ceny brutto.
5.2.
Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie (załącznik nr 2) o posiadanej wiedzy i
doświadczeniu zgodnie z wymogiem pkt 4.1.
6. Wymagane dokumenty
6.1.
Wykonawca swoją ofertę powinien złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego zaproszenia.
6.2.
Do oferty Wykonawca powinien dołączyć wypełniony załącznik nr 2.
7. Termin składania ofert i ich ocena
7.1.
Oferty należy złożyć do dnia 15.11.2016 r. do godziny 12:00 drogą elektroniczną na adres
e-mail: tomasz.bajdak@lto.org.pl
7.2.
Oferta złożona drogą elektroniczną musi mieć formę skanu oferty podpisanej przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. W tytule maila należy wpisać tytuł zapytania:
„Asystent zarządcy ostoi”.
7.3.
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Tomasz Bajdak – tel.: 508 371 307,
e-mail: tomasz.bajdak@lto.org.pl
7.4.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi opisane w niniejszym
zapytaniu i który zaoferuje najniższą cenę.
7.5.
Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli swoją ofertę o rozstrzygnięciu drogą
elektroniczną.
7.6.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
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W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, w tym w zakresie rażąco niskiej ceny, na zasadach
opisanych w art. 90 Pzp.
7.8.
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.
7.9.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
7.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania
którejkolwiek z ofert, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia bez podania
przyczyny.

7.7.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Regulamin Zawierania Umów LTO
Sporządzono i zatwierdzono pod względem merytorycznym i formalnym:
Koordynator projektu: Tomasz Bajdak

.................................................................
Prawnik projektu: Krzysztof Klimkowski
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