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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. 27 maja 2017 r.
Nr postępowania: SOLSKA/5/2017
Dotyczy: Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na
zadanie pn.: Inwentaryzacja oraz działania prowadzące do sporządzenia planów
ochrony dla stanowisk gniewosza na terenie realizacji projektu.
Zakup onduliny i przygotowanie kryjówek,
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 11.4. Zapytania ofertowego informuje o wprowadzeniu
zmiany – uzupełnieniu treści Zapytania, w ten sposób, że:

I.
Dodaje w Zapytaniu ofertowym rozdział 15 o treści:
“Środki ochrony prawnej
1. W zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu
o przepisy Regulaminu, nie stosuje się przepisów ustawy Pzp dotyczących odwołań i
skarg.
2. Rozstrzygnięcia Zamawiającego w zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie
z zasadą konkurencyjności w oparciu o przepisy Regulaminu są ostateczne.
3. Wykonawcy mogą w terminie trzech dni od dnia:
a) zamieszczenia niniejszej zmiany na stronie internetowej Zamawiającego,
b) przekazania informacji o odrzuceniu oferty, wykluczeniu Wykonawcy
złożyć pisemne odwołanie do Zamawiającego zawierające uzasadnienie prawne
i faktyczne wnoszonych żądań.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Zamawiającego
rozstrzygnięcia odwołania.
5. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
6. Odwołanie wniesione po terminie Zamawiający odrzuca bez rozpatrzenia.
7. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Zamawiającego w ciągu trzech dni od dnia jego
wniesienia. Brak rozstrzygnięcia odwołania w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
8. Rozstrzygnięcie odwołania następuje w formie decyzji, która jest ostateczna.
9. Decyzja w sprawie rozstrzygnięcia odwołania zawiera uzasadnienie, w którym podaje się
przyczyny rozstrzygnięcia.
10. W przypadku uwzględnienia odwołania Zamawiający powtarza czynność, na którą
wpłynęło odwołanie lub unieważnia postępowanie.”
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II.

Zmienia treść rozdziału 13:

Było:
“Umowa z Wykonawcą, który złoży
najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na
warunkach określonych we wzorze umowy
wg załącznika nr 4 do Zapytania –
odpowiednio dla zadania nr 1 lub 2,
niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia
Zapytania. ”.

Jest:
“Umowa z Wykonawcą, który złoży
najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na
warunkach określonych we wzorze umowy
wg załącznika nr 4 do Zapytania –
odpowiednio dla zadania nr 1 lub 2,
niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia
Zapytania, lub w terminie trzech dni od
przekazania informacji o odrzuceniu oferty
lub wykluczeniu wykonawcy, z
zastrzeżeniem postanowień rozdziału 15.”

Pozostałe postanowienia Zapytania pozostają bez zmian.
Zatwierdził pod względem merytorycznym i formalnym:
Kierownik projektu: Paweł Szewczyk

