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Lubelskie Towarzystw o Ornitologiczne
u l . Ak a d e m i c k a 1 3 , 2 0 - 9 5 0 L ub l i n
Lublin, dn. 18 października 2017 r.
Nr postępowania: SOLSKA/23/2017
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
WRAZ ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA OFERT
Dotyczy: Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na
zadanie pn.:
Premiowany odstrzał drapieżników na terenie realizacji projektu (3)
które jest częścią projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej”
(POIS.02.04.00-00-0179/16-00), 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 część zamówienia
dotycząca obwodu nr 283, po zmianie obejmuje również obwód nr 284 – na te dwa obwody
wykonawcy składają jedną ofertę. We wzorze umowy, w § 1 ust. 2 wykreśla ograniczenia
geograficzne, dotyczące obwodów łowieckich:
BYŁO:
JEST:
Zapytanie ofertowe pkt 1 ppkt 1.1.
Przedmiotem
zamówienia
jest
redukcja Przedmiotem zamówienia jest redukcja
(poprzez
odstrzał)
do
390
osobników (poprzez odstrzał) do 390 osobników
drapieżników (tj. lisa, jenota, kuny, norki drapieżników (tj. lisa, jenota, kuny, norki
amerykańskiej, borsuka) na terenie Puszczy amerykańskiej, borsuka) na terenie
Solskiej, w obrębie następujących obwodów Puszczy
Solskiej,
w
obrębie
łowieckich: nr: 283, 282, 298, 309. Zamówienie następujących obwodów łowieckich: nr:
jest podzielone na części, dopuszcza się 283 i 284, 282, 298, 309. Zamówienie
jest podzielone na części, dopuszcza
złożenie oferty na poszczególne obwody.
się złożenie oferty na poszczególne
obwody, z zastrzezeniem, że na
obwody 283 i 284 musi zostać złożona
jedna oferta, dotycząca obu tych
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obwodów (oferta równocześnie może
dotyczyć tez pozostałych obwodów).
Zapytanie ofertowe pkt 1 ppkt 1.2.
Obszar objęty redukcją drapieżników został Obszar objęty redukcją drapieżników
określony w załączniku nr 4 oraz w tabeli dot. został określony w załączniku nr 4 oraz w
ilości
przewidzianych
do
odstrzału tabeli dot. ilości przewidzianych do
drapieżników.
Maksymalna
ilość odstrzału drapieżników. Maksymalna ilość
przewidzianych do odstrzału drapieżników w przewidzianych
do
odstrzału
obrębie danego obwodu łowieckiego w ciągu drapieżników
w
obrębie
danego
3 lat projektu wynosi:
obwodu łowieckiego w ciągu 3 lat projektu
wynosi:
Max. ilość w latach
Nr obwodu
2017-2020
Max. ilość w latach
Nr obwodu
283
100
2017-2020
282
140
283,284
100
298
50
282
140
309
100
298
50
309
100
Wzór umowy § 1 ust. 1
Przedmiotem zamówienia jest redukcja (poprzez Przedmiotem zamówienia jest redukcja
odstrzał) do 390 osobników drapieżników (tj. lisa, (poprzez odstrzał) do 390 osobników
jenota, kuny, norki amerykańskiej, borsuka) na drapieżników (tj. lisa, jenota, kuny, norki
terenie
Puszczy
Solskiej,
w
obrębie amerykańskiej, borsuka) na terenie
następujących obwodów łowieckich: nr: 283, Puszczy Solskiej, w obrębie następujących
obwodów łowieckich: nr: 283 i 284, 282,
282, 298, 309.
298, 309.
Wzór umowy § 1 ust. 2
Obszar objęty redukcją drapieżników został Obszar objęty redukcją drapieżników
określony w załączniku nr 4 oraz w tabeli dot. został określony w załączniku nr 4 oraz w
ilości przewidzianych do odstrzału drapieżników. tabeli dot. ilości przewidzianych do
z zastrzeżeniem, że w przypadku obwodu odstrzału drapieżników.
łowieckiego nr 298 obejmie on obszar na północ
od drogi Biłgoraj – Zamość. W przypadku
obwodu łowieckiego nr 309 obejmie on obszar
na północ od drogi Biłgoraj – Tomaszów
Lubelski.
Wzór umowy § 4 ust. 1
W tabeli dotyczącej wynagrodzenia wykonawcy, w kolumnie „Numer obwodu łowieckiego”
wskazano łącznie obwód 283 i 284.
W załączeniu zmodyfikowane odpowiednio do opisanych zmian: załącznik nr 1 formularz
ofertowy oraz załacznik nr 2 wzór umowy – zmiany pogrubione.
UWAGA!
Zamawiajacy zaleca złożenie oferty na zmodyfikowanym załączniku nr 1 formularz
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ofertowy, dopuszcza użycie pierwotnego, niezmienionego formularza ofertowego, przy
czym Zamawiający uzna, że oferta dotyczaca okręgu nr 283 (czyli złożona na starym
formularzu) dotyczy również okregu 284.
Ad 2. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert
Było
Jest
Ofertę należy złożyć do dnia 23.10.2017 r.
Ofertę należy złożyć do dnia 20.10.2017 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
23.10.2017 r. o godzinie 12:05.
20.10.2017 r. o godzinie 12:05.
Pozostałe postanowienia Zapytania pozostają bez zmian.
Zatwierdził pod względem merytorycznym i formalnym:
Kierownik projektu: Paweł Szewczyk

