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. 22 marca 2017 r.
Nr postępowania: SOLSKA/2/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
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”, w oparciu o przepisy Regulaminu
udzielania zamówień publicznych do postępowania nr SOLSKA/2/2017 (dalej „Regulamin”)
ogłasza zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego
przedmiotem jest:
Rozpoznanie stanu populacji sóweczki i jej występowania na terenie Puszczy Solskiej
oraz
Monitoring głuszca na terenie Nadleśnictw Biłgoraj, Zwierzyniec, Józefów

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja i monitoring dwu gatunków ptaków – głuszca i
sóweczki, na terenie Puszczy Solskiej. Zamówienie polega na realizacji dwóch zadań:
I. Rozpoznanie stanu populacji sóweczki i jej występowania na terenie Puszczy Solskiej.
II. Monitoring głuszca na terenie Nadleśnictw Biłgoraj, Zwierzyniec, Józefów.

Gatunki oraz miejsce występowania ptaków, których dotyczą działania:
1. sóweczka Glaucidium passerinum (obszary Natura 2000: PLB060008 Puszcza Solska
oraz PLB060005 Lasy Janowskie),
2. głuszec Tetrao urogallus (obszary Natura 2000: PLB060008 Puszcza Solska tj. teren w
zarządzie Nadleśnictw Biłgoraj, Zwierzyniec, Józefów oraz lasy prywatne w obrębie ww.
obszaru Natura 2000).

1. Opis przedmiotu zamówienia
Na zamówienie składa się wykonanie następujących czynności:
I. Rozpoznanie stanu populacji sóweczki i jej rozmieszczenia na terenie Puszczy Solskiej.
Sposób realizacji:
Zakres i przebieg prac terenowych:
Prace terenowe należy przeprowadzić w latach 2017-2018. Należy wykonać cenzus
sóweczki w Puszczy Solskiej (nadleśnictwach: Janów Lubelski, Biłgoraj, Zwierzyniec,

Józefów i Narol, w tym w lasach prywatnych) polegający na kompleksowej inwentaryzacji
gatunku w preferowanych siedliskach, według metodyki Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska (Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.) 2015. Monitoring
ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa). Kontrolą należy
objąć drzewostany w wieku ponad 60 lat na siedliskach borów mieszanych, borów
mieszanych wilgotnych, borów bagiennych, olsów i łęgów. W okresie najwyższej aktywności
głosowej samców (30 marca – 30 kwietnia), należy przeprowadzić minimum 2 kontrole
odpowiednich siedlisk, rozpoczynając prace o zachodzie słońca do nastania ciemności lub
około godzinę przed wschodem słońca do wschodu. Badania należy prowadzić podczas
pogody wyżowej, optymalnie w bezwietrzne i bezchmurne dni. Kontrole należy prowadzić
przy użyciu stymulacji głosowej z wykorzystaniem odtwarzacza o mocy około 2 watów
(stymulacja ustna jest dość często mało efektywna i nie jest zalecana). Stwierdzenia
sóweczki należy notować w urządzeniu GPS z podaniem informacji dotyczących płci i
rodzaju głosu. Ponadto, należy wykonać dokumentację fotograficzną siedliska, w którym
obserwowano ptaki. W przypadku braku stwierdzenia sóweczki, przy jednoczesnej
obserwacji silnie zaniepokojonych wróblowych, kontrolę należy powtórzyć, ze względu na
duże prawdopodobieństwo występowania w tym terenie sóweczki. W obrębie znanych
stanowisk sóweczki należy przeprowadzić dodatkową, trzecią kontrolę, w czasie której
należy dążyć do wykrycia dziupli lub stwierdzenia rodzin z podlotami (między 10 czerwca a
10 lipca).
Zakres prac kameralnych:
Po zakończeniu prac terenowych, na koniec z każdego sezonu lęgowego, należy sporządzić
szczegółowy raport zawierający podsumowanie prac terenowych, tj.:
- informacje o terminach i liczbie kontroli, przyjętej metodyce itp.
- wyniki cenzusu powinny być przedstawione w formie tabelarycznej, zawierającej:
datę(y) obserwacji, wynik kontroli, adres leśny z podaniem nadleśnictwa, leśnictwa,
numeru oddziału i wydzielenia, dominujący typ siedliskowy lasu (wg nomenklatury
fitosocjologicznej) wraz z wiekiem. Ponadto, do każdego stwierdzonego stanowiska
należy dołączyć fragment mapy drzewostanowej z zaznaczonym miejscem
obserwacji sóweczki. Mapa powinna obejmować obszar w promieniu 500 m od
miejsca obserwacji ptaków.
- uzupełnienie dokumentacji szablonów planów zadań ochronnych (tj. analiza
zagrożeń, cel działań ochronnych, ustalenie działań ochronnych oraz ustalenie
działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony) dla obszarów
Natura 2000 Puszcza Solska PLB060008 oraz Lasy Janowskie PLB060005, w formie
tabelarycznej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 5.
- dokumentacja fotograficzna siedliska w wersji elektronicznej z opisem stanowiska,
którego dotyczy.
Uzupełnienie dokumentacji ww. szablonów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura
należy wykonać po ukończeniu drugiego sezonu badań. Na koniec każdego z sezonów
badawczych należy przedłożyć Zamawiającemu raporty w wersji papierowej i elektronicznej
w terminach określonych w Załączniku nr 3.

II. Monitoring głuszca na terenie Nadleśnictw Biłgoraj, Zwierzyniec, Józefów.
Sposób realizacji:
Zakres i przebieg prac terenowych:
Badania terenowe należy przeprowadzić w 10 obszarach (ustalonych strefach ochrony)
głuszca zlokalizowanych w Nadleśnictwach Biłgoraj, Zwierzyniec, Józefów, w tym na terenie
lasów prywatnych w zasięgu terytorialnym wymienionych nadleśnictw, tj.:
1. Nadleśnictwo Józefów – 4 obszary (Dębowce, Osuchy, Oseredek, Borowiec)
2. Nadleśnictwo Biłgoraj – 3 obszary (Kolejka, Ciosmy, Nadrzecze)

3. Nadleśnictwo Zwierzyniec – 3 obszary (Wielkie Bagno, Górecko i Margole)
Informacje o granicach wyznaczonych stref ochrony, Wykonawca pozyska we własnym
zakresie od odpowiednich terytorialnie Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w trakcie
realizacji zadania.
Prace terenowe należy przeprowadzić w latach 2017-2020. Polegać będą głównie na:
liczeniu samców głuszca na tokowiskach, poszukiwaniu śladów obecności głuszców na tym
terenie, poszukiwaniu nowych, nieznanych tokowisk, wyszukiwaniu ostoi zimowych,
zbieraniu wszelkich informacji na temat obserwacji tych ptaków od pracowników Służb
Leśnych, myśliwych itp.
Prace terenowe w okresie lęgowym (lata 2017 – 2019) należy prowadzić według metodyki
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz
T. (red.) 2015. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ,
Warszawa). Ich zakres dotyczył będzie liczenia ptaków w obrębie tokowiska głównie na
zapadach. Dopuszcza się możliwość wykonania kontroli na tokowisku ale tylko w przypadku
licznych stanowisk oraz zastosowania szczególnych środków ostrożności (zamaskowanie
obserwatorów, zakończenie obserwacji dopiero po całkowitym ustaniu toków). W okresie
toków (30 marca – 30 kwietnia) należy przeprowadzić na każdym tokowisku 2 kontrole,
wyłącznie w bezwietrzne i bezchmurne dni. Na tokowisku zespół obserwatorów (4-6 osób)
musi zająć pozycje o godzinie 17.00 (2 godziny przed zachodem słońca) i pozostać do
zapadnięcia całkowitej ciemności. Podczas prac każdy obserwator notuje wszystkie
informacje dotyczące głuszca, zwłaszcza: liczbę słyszanych zapadających ptaków, godzinę
zapadu, miejsce zapadu (ewentualne przemieszczenia ptaków). Po zakończeniu toków
(między 10 a 30 maja), należy zidentyfikować w obszarze tokowiska miejsca tokujących
kogutów i zasięg tokowiska na podstawie skupisk knotów, aren tokowiskowych (wyraźnie
wydeptanych miejsc) i miejsc walk kogutów. Ponadto, obszary występowania głuszca należy
skontrolować pod kątem śladów obecności: paprzysk, knotów, tropów itp. Ważną składową
ostoi głuszca są obszary zimowisk, zwykle nie pokrywające się z obszarami tokowisk. W celu
ich identyfikacji należy w okresie od 1 listopada do końca lutego (lata 2017 – 2020)
skontrolować bory świeże i wilgotne sąsiadujące z tokowiskami notując wszystkie ślady
obecności głuszca. Informacje, o których mowa powyżej należy notować za pomocą
urządzenia GPS. Ponadto, wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wśród pracowników
Lasów Państwowych ww. nadleśnictw, myśliwych itp. kwerendę na temat obserwacji ptaków
na tym terenie.
Zakres prac kameralnych:
Po zakończeniu prac terenowych należy sporządzić szczegółowy raport zawierający
podsumowanie prac terenowych, tj.:
- informacje o terminach i liczbie kontroli, przyjętej metodyce itp.,
- wyniki cenzusu powinny być przedstawione w formie plików wektorowych w formacie
SHP. Zakres opracowania powinien zawierać wszystkie stwierdzenia obecności
ptaków na tym obszarze na podkładzie mapy drzewostanowej z podziałem na: ptaki
na tokowiskach, obserwacje żywych osobników, szczątki martwych ptaków, knoty,
pióra, paprzyska, granice istniejących stref ochronny całorocznej i okresowej,
proponowane modyfikacje przebiegu granic istniejących stref ochrony całorocznej i
okresowej oraz propozycje zasięgu nowych stref ochrony,
- opis stwierdzonych zagrożeń, który należy sporządzić według nomenklatury
stosowanej w dokumentacji planów zadań ochronnych i Państwowym Monitoringu
Środowiska,
- dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej z opisem każdego zdjęcia czego
dotyczy (tj. miejsce sporządzenia fotografii, co jest sfotografowane itp.),
- na koniec każdego z sezonów badawczych należy przedłożyć Zamawiającemu
raporty w wersji papierowej i elektronicznej w terminach określonych w Załączniku nr
3.

II. Nazwa i kod CPV
90700000-4 Usługi środowiska naturalnego

III. Termin realizacji zamówienia:
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 28
lutego 2020 r.
2. Harmonogram poszczególnych prac, terminy dostarczenia raportów oraz kwoty
planowanych wypłat umieszczone są w Załączniku nr 3 do przedmiotowego Zapytania.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji poszczególnych czynności
wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia pod warunkiem zachowania terminów
końcowych określonych harmonogramem (Załącznik nr 3), z poszanowaniem praktyk
przywołanych i opisanych niniejszym zamówieniem oraz mając na względzie terminy
wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany terminów określonych niniejszym zapytaniem w sytuacji
wydłużenia czasu uzyskania odpowiednich pozwoleń administracyjnych – o czas
niezbędny do ich uzyskania. W takim wypadku ostateczny termin oddania ostatniego
raportu nie może przekroczyć 30 kwietnia 2020 roku.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie. z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy
2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z
następujących czynów:
− udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2
decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
− korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji
urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW
(Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania
korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji
zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
− nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów
finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
− przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną,
zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW
(Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L
164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa,
współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji
ramowej;
− prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania
korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
− pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady

2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania
tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na
ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dokumentuje oświadczeniem
własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz ofertowy).
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań
kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych
wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania
(formularz ofertowy).
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonaniu, w ciągu ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu co najmniej dwóch
inwentaryzacji, monitoringów lub badań naukowych* dotyczących ptaków strefowych
w tym minimum 1 gatunku z grupy kuraków leśnych, realizowanych w obrębie:
obszarów Natura 2000 i/lub parku narodowego i/lub parku krajobrazowego, w
rozumieniu przepisów o ochronie przyrody.
*- przez inwentaryzację, monitoring lub badania naukowe rozumie się opracowanie powstałe
na podstawie przeprowadzonych kontroli terenowych, podczas których notowane są
parametry środowiska lub jego składowych, zakończone publikacją zebranych danych w
postaci raportu lub artykułu naukowego.
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca składa oświadczenie własne zawarte we wzorze
formularza oferty (Załącznik nr 1).
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, złożenia dokumentów stwierdzających należyte wykonanie wskazanych
w wykazie prac w postaci referencji lub elektronicznych wersji raportów lub publikacji
naukowych z inwentaryzacji, monitoringu lub badań naukowych.

Ocena wymogów względem Wykonawcy nastąpi wg zasady: spełnia/nie spełnia.
Wykonawca nie spełniający wymogów określonych w pkt 1-3 podlega wykluczeniu z
postępowania.
W odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na
zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują usługi, odnośnie do

których takie zdolności są niezbędne. W przypadku gdy Wykonawca chce polegać na
zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował
niezbędnymi zasobami, przedstawiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie
takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą weryfikowane pod kątem braku
podstaw do wykluczenia na takich zasadach, jak Wykonawca.

V . Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.
VI. Sposób obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty na realizację zadania musi obejmować pełny zakres prac określonych
w rozdziale I oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia, oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego
podatku od towarów i usług.
3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi
wynagrodzenie ryczałtowe brutto za realizację zamówienia, zgodnie z formularzem
ofertowym – załącznik nr 1 do Zapytania.
VII. Kryteria i tryb oceny ofert
I.Przy wyborze oferty, osobno w dla każdej części zamówienia, Zamawiający będzie się
kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
•
cena ofertowa – 90 %
•
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia wskazane w
formularzu ofertowym – 10 %
II.Obliczanie wartości punktowej oferty:
1pkt = 1%
a. Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena: max 90 pkt.
(cena minimalna/cena oferowana) x 90 pkt
b. Obliczanie wartości punktowej dla kryterium doświadczenie osób
skierowanych do realizacji zamówienia zdobyte w ciągu ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, w
realizacji prac jak niżej: max 10 pkt.
• wykonanie monitoringu/inwentaryzacji/badań naukowych: 2 szt. – 0 pkt
• wykonanie monitoringu/inwentaryzacji/badań naukowych: 3 szt. – 5 pkt
• wykonanie monitoringu/inwentaryzacji/badań naukowych: 4 szt. -10 pkt
c. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub
więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie
kryterium ceny, a w przypadku złożenie ofert z takimi samymi cenami –

Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert
cenowych.

VIII. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z
innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Wykaz zamówień ze wskazaniem przedmiotu, zakresu, daty wykonania i wskazaniem
nazw odbiorców – na formularzu ofertowym.
4. Ewentualny dokument innego podmiotu – zg. z rozdz. IV in fine Zapytania.

IX. Miejsce, termin i forma złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej nazwą
postępowania, w siedzibie przy ulicy Mełgiewskiej 74, lok 209, 20-234 Lublin.
2. Ofertę można złożyć osobiście w godzinach otwarcia biura tj. w dni powszednie godz. 10
-15 lub przesłać na adres wskazany w pkt 1.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 29 marca 2017 roku do godziny 10:00.
4. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 29 marca 2017 r. o godzinie 10:10.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.
X. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, zawiadamiając o tym Zamawiającego.
5. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną
Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego.
XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1.

Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i
Wykonawcy będą przekazywać w formie pisemnej na adres: ul. Mełgiewska 74, lok 209,
20-234 Lublin, lub elektronicznej e-mailem: loxia2@wp.pl

XII. Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja Zapytania
1. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące przedmiotowego Zapytania.
2. Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres:
loxia2@wp.pl.
3. Odpowiedzi przekazywane są Wykonawcom zadającym pytania i publikowane na stronie
internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródeł zapytania.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść Zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie

internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany niezbędny okaże się dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i
poinformuje o tym na swojej stronie internetowej.
XIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Pan Paweł Szewczyk tel.
663 502 134, e-mail: loxia2@wp.pl.
XIV. Umowa z Wykonawcą
Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na
warunkach określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 2 do Zapytania,
niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia Zapytania.
XV. Inne informacje dotyczące Zapytania
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. 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.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub
w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
5. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do
uzupełnienia oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz.
IV pkt 3, w tym zobowiązań innych podmiotów oraz dokumentów pełnomocnictw. Do
uzupełnień stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.). Nie podlegają uzupełnieniu informacje
wymagane w ramach kryteriów oceny ofert.
6. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do
treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
• brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
• cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający
może przeznaczyć na realizację zadań,
• wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
8. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
• Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
• gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta
nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków
udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony.
9. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający
zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się
się zapi
zapisy Regulaminu
(Załącznik nr 4).

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Harmonogram prac i płatności
Załącznik nr 4 – Regulamin udzielania zamówień
zamówie publicznych stosowany do postępowania
post
nr
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skie Towarzystwo Ornitologiczne
Załącznik nr 5 – Zestawienie wzorów tabel do szablonów dokumentacji planów zadań
zada
ochronnych dla obszarów Natura 2000 Puszcza Solska PLB060008 oraz Lasy Janowskie
PLB060005
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