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Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
ul . Ak a d emi ck a 13, 2 0 - 9 50 Lu bl i n

Lublin, dn. 28 czerwca 2017 r.
Nr postępowania: SOLSKA/14/2017
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
WRAZ ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA OFERT
Dotyczy: Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na
zadanie pn.: Zakup 10 koników polskich, które będą wypasane na terenie Puszczy
Solskiej,
które jest częścią projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej”
(POIS.02.04.00-00-0179/16), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13
(adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin), zwane dalej
„Zamawiającym”, na podstawie pkt 12.4. Zapytania ofertowego informuje o:
1. wprowadzeniu zmiany w treści: Zapytania ofertowego, załącznika nr 1 formularz
ofertowy oraz załącznika nr 2 wzór umowy;
2. zmianie terminu składania i otwarcia ofert.
Ad 1. Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego w ten sposób, że doprecyzowuje
sposób określania wieku oferowanych klaczy – wiek ma być obliczony rocznikowo.
Zamawiający nadaje następującą treść Zapytaniu ofertowemu pkt 1 ppkt 1.2 lit. a, w którym
opisany jest przedmiot zamówienia, oraz pkt 6 ppkt. 6.1 lit. b dotyczący kryterium oceny ofert
(W) wiek oferowanej klaczy, oraz pkt. 8, ppkt 8.4 dotyczący dokumentów, jakie wykonawca
będzie zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą klaczy (zmiany pogrubione):
Pkt. 1 ppkt 1.2 lit a Zapytania ofertowego
Było:
Jest:
a) “wiek minimum 3 lata, maksymalnie 15 a) “wiek minimum 3 lata (rocznikowo),
lat – w każdym przypadku co najmniej
maksymalnie 15 lat (rocznikowo) – w
po 1 wyźrebieniu lub ze źrebięciem lub
każdym przypadku co najmniej po 1
zaźrebione ogierem konika polskiego z
wyźrebieniu lub ze źrebięciem lub
licencją wymaganą w programie ochrony
zaźrebione ogierem konika polskiego z
zasobów genetycznych koni rasy konik
licencją wymaganą w programie ochrony
polski,”
zasobów genetycznych koni rasy konik
polski,”
Pkt. 6 ppkt 6.1 lit. b Zapytania ofertowego
Było:
Jest:
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„Wykonawca
wskaże
informacje
na
potrzeby tego kryterium w załączniku nr 1
do Zapytania – formularz ofertowy. W
przypadku niepodania w załączniku nr 1 –
formularzu
ofertowym
informacji
dotyczących kryterium oceny (W) wiek
oferowanej klaczy, Zamawiający przyjmie,
że oferta dotyczy klaczy, której wiek nie
mieści się w przedziale 3 - 15 lat, wskutek
czego oferta zostanie odrzucona jako
niezgodna z treścią zapytania ofertowego.”

„Wykonawca
wskaże
informacje
na
potrzeby tego kryterium w załączniku nr 1
do Zapytania – formularz ofertowy, podając
wiek oferowanej klaczy w latach,
liczonych rocznikowo. W przypadku
niepodania w załączniku nr 1 – formularzu
ofertowym informacji dotyczących kryterium
oceny (W) wiek oferowanej klaczy,
Zamawiający przyjmie, że oferta dotyczy
klaczy, której wiek nie mieści się w
przedziale 3 - 15 lat, wskutek czego oferta
zostanie odrzucona jako niezgodna z
treścią zapytania ofertowego.”
Pkt. 8 ppkt 8.4 Zapytania ofertowego
Było:
Jest:
„Wykonawca wraz z dostarczeniem klaczy
„Wykonawca wraz z dostarczeniem klaczy
będzie zobowiązany do dostarczenia:
będzie zobowiązany do dostarczenia
1) paszportu,
paszportu oraz licencji. Ponadto dostarczy
2) jeśli koń posiada - licencji
świadectwo pokrycia ogierem, który
3) jeśli oferowana klacz jest zaźrebiona
zaźrebił oferowaną klacz oraz badanie
Wykonawca dostarczy świadectwo
weterynaryjne
potwierdzające
pokrycia ogierem, który ją zaźrebił
zaźrebienie.”
(tj. ogierem konika polskiego z
licencją wymaganą w programie
ochrony zasobów genetycznych koni
rasy konik polski) oraz badanie
weterynaryjne
potwierdzające
zaźrebienie,
4) w przypadku gdy Wykonawca
oferuje
klacz
ze
źrebięciem,
dostarczy
świadectwo
pokrycia
ogierem, który ją zaźrebił – jest
ojcem źrebięcia (tj. ogierem konika
polskiego z licencją wymaganą w
programie
ochrony
zasobów
genetycznych koni rasy konik
polski).”
W załączeniu zmodyfikowane odpowiednio do opisanych zmian: załacznik nr 1 formularz
ofertowy oraz załacznik nr 2 wzór umowy (zmiany w § 1 ust. 2 lit. a i § 5 ust. 3) – zmiany
pogrubione.
UWAGA!
Zamawiajacy zaleca złożenie oferty na zmodyfikowanym załączniku nr 1 formularzu
ofertowym, dopuszcza użycie pierwotnego, niezmienionego formularza ofertowego.
Ad 2. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert
Było

Jest
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Ofertę należy złożyć do dnia 05.07.2017 r.
Ofertę należy złożyć do dnia 30.06.2017 r.
do godziny 12:00.
do godziny 12:00.
Termin otwarcia ofert
Było
Jest
Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu
Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu
05.07.2017 r. o godzinie 12:05.
30.06.2017 r. o godzinie 12:05.
Pozostałe postanowienia Zapytania pozostają bez zmian.
Zatwierdził pod względem merytorycznym i formalnym:
Kierownik projektu: Paweł Szewczyk

