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LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE 

ul .  Akademicka 13,  20-950 Lublin 

adres do korespondencji: ul. Powstania Styczniowego 11/1, 24-103 Żyrzyn  

 

Lublin, dnia 31 sierpnia 2015 r. 

Znak sprawy: 16/LIFE-STREFY/2015 

 

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 A1 i A2 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: 
 

opracowanie GIS wyników uzyskanych w ramach projektu. 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie w standardzie GIS wyników zadania A 1 – 
Rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, zasięgu terytorialnego i zagrożeń dla orlika i gadożera 
oraz zadania A2 - Rozpoznanie stanu populacji, parametrów populacyjnych i zagrożeń gatunków 
strefowych. Prace te będą polegały na:  

a)  Digitalizacji danych na temat zasięgu rewiru żerowiskowego, zasobności pokarmowej, 
wybiórczości siedliskowej oraz sezonowych zmian w wykorzystaniu areału lęgowego 
przez samce i samice orlika krzykliwego i gadożera, podczas dwóch pierwszych sezonów 
lęgowych. 

b)  Digitalizacji danych uzyskanych w oparciu o wykonane inwentaryzacje bociana czarnego, 
bielika, orlika krzykliwego, gadożera, puchacza i włochatki, podczas dwóch pierwszych 
sezonów lęgowych.  

c)  Digitalizacji danych na temat gniazd, wokół których zostaną ustalone bądź skorygowane  
(w przypadkach zmiany lokalizacji zasiedlonych gniazd) strefy ochronne. 

d)  Digitalizacji danych na temat wykonanej inwentaryzacji sieci trakcyjnych, miejsc kolizji 
ptaków z liniami przesyłowymi oraz miejsc śmierci ptaków w wyniku porażenia prądem. 
 
CPV: 38221000-0 - Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne). 

 
2. Termin realizacji zamówienia 

a) I etap: od dnia podpisania umowy – 31 grudnia 2015 roku.  
b) II etap: 1 stycznia – 31 grudnia 2016 roku. 
 
W zależności od sukcesu lęgowego oznakowanych nadajnikami ptaków, Zamawiający 
dopuszcza przesunięcie terminu realizacji zadania, co będzie uregulowane aneksem do 
umowy. 
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3. Sposób płatności 

Zapłata za przedmiot zamówienia zostanie dokonana w dwóch transzach (każda z nich równa 
odpowiednio 50% wartości honorarium) w terminie 90 dni od daty złożenia przez Wykonawcę 
opracowania z każdego z etapów zamówienia. 

4. Opis wymogów stawianych Wykonawcy: 
4.1. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien spełniać warunki dotyczące: 

a) posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie GIS lub prac równorzędnych, 
udokumentowane w drodze oświadczenia.  
 

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 posiadanym 

wykształceniu 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 7 września 2015 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: 

marta.potocka@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: 
„Opracowanie GIS”. 

7.3. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Marta Potocka – tel.: 534 330 209, 
e-mail: marta.potocka@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. 

7.7. 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. 
 
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: 

mailto:marta.potocka@lto.org.pl
mailto:marta.potocka@lto.org.pl
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Koordynator projektu: Marta Potocka 
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