
„Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie”  
(LIFE13 NAT/PL/000060) 

 

1 

 

 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE 
u l .  A k a d e m i c k a  1 3 ,  2 0 - 9 5 0  L u b l i n  

adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin  
 
 

Lublin, dnia 27 czerwca 2017 r. 
Znak sprawy: 27/LIFE-STREFY/2017 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
Szanowni Państwo, 
 
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska 74, lok. 209,  
 zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania C3 będącego 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: 
 

„Otworzenie nieu żytkowanych ł ąk i pastwisk w obr ębie żerowisk orlika krzykliwego 2017” 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac mających na celu przywrócenie 

prawidłowych warunków żerowiskowych dla orlika krzykliwego poprzez odtworzenie 
nieużytkowanych łąk i pastwisk. 
 

2. Zakres prac obejmuje:  
 

a) Koszenie kosiarką rotacyjną. Na wskazanych powierzchniach przeprowadzony zostanie 
zabieg jednokrotnego koszenia z użyciem kosiarki rotacyjnej. Wysokość koszenia 
zostanie ustawiona na co najmniej 15 cm oraz zachowany zostanie odśrodkowy system 
koszenia. 
 

b) Usuwanie biomasy. W ramach realizowanego zadania usunięta zostanie biomasa 
powstała w wyniku koszenia łąk i pastwisk. Biomasa zostanie usunięta poza odtwarzane 
powierzchnie.  Wybór miejsca składowania biomasy bądź sposób jej zagospodarowania 
leży w gestii Wykonawcy. Dopuszcza się składowanie max 10% powstałej biomasy w 
obrębie powierzchni wskazanej w załączniku graficznym nr 1 (obręb Zamch). Biomasa w 
obrębie przedmiotowej powierzchni może zostać złożona w formie stosów, o 
powierzchni nie przekraczającej łącznie 0,02 ha. Przeznaczona do pozostawienia na 
miejscu biomasa pochodzić będzie z fragmentów działki, nie zajętych przez nawłocie sp. 
Lokalizacja stosów, oraz miejsc pozyskiwania biomasy przeznaczonej do pozostawienia 
zostanie uzgodniona na miejscu, w trakcie wykonywania prac. 
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c) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej każdej odtwarzanej działki, lub grupy 
sąsiadujących ze sobą jednorodnych działek. Konieczne będzie wykonanie zdjęcia 
działki w jej stanie początkowym oraz po wykonaniu na niej planowanych zabiegów. 
Zdjęcia muszą być przekazane Zamawiającemu na płycie CD lub DVD. Parametry 
techniczne zdjęć powinny spełniać następujące wymagania: 

• zdjęcia cyfrowe 
• zapisane w formacie jpg 
• opatrzone podpisem zawierającym informację o miejscu wykonania (numer 

działki i nazwa obrębu) 
 

3. Łączna powierzchnia łąk i pastwisk przeznaczonych do odtworzenia wynosi  70,16  ha. 

4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia stanowią działki wymienione w poniższej tabeli: 

 

Gmina Obręb nr działki 

powierzchnia 

(ha) 

numer załącznika 

graficznego 

Obsza Olchowiec 1340 0,54 

2 

Obsza Olchowiec 1341 0,54 

Obsza Olchowiec 1142 0,15 

Obsza Olchowiec 1146 0,16 

Obsza Zamch 1027, 929, 3541 68,77 1 

 

5. Zamawiający przed rozpoczęciem prac okaże i oznakuje granice obszarów (działek 
ewidencynych)  objętych  ww.  zabiegami.   

6. Zamawiający informuje o możliwości wystąpienia utrudnień w realizacji zadania. 
Przeznaczone do odtworzenia powierzchnie, w większości przypadków nie są użytkowane 
od kilkunastu lat. Posiadają nierówną strukturę terenu (kretowiska, kępy turzyc, 
buchtowiska) oraz bardzo zróżnicowane warunki wilgotnościowe (od suchych wyniesień po 
okresowo wypełnione wodą zagłębienia). Dojazd do planowanych do odtworzenia 
powierzchni w kilku przypadkach odbywa się po drogach o niewidocznym w terenie 
przebiegu, w skrajnych przypadkach wiąże się z koniecznością pokonania brodów lub 
niekonserwowanych od wielu lat przepustów. W związku z powyższym, przed złożeniem 
oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji terenowej, w której po odpowiednio wczesnym 
uzgodnieniu terminu może wziąć udział przedstawiciel Zamawiającego.  

II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 
 

1. Wykonanie prac nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy. Termin zakończenia realizacji 
zamówienia to 25 lipca 2017 r. 

 
III. Warunki dopuszczenia do udziału w post ępowaniu 
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
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a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. zrealizowali co najmniej 2 roboty o 
podobnym charakterze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 
Wykaz przeprowadzonych prac stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia, 

b) posiadają lub dysponują niezbędnym potencjałem technicznym tj. ciągnikiem z napędem na 
cztery koła z kołami bliźniaczymi oraz kosiarką , przystosowaną do pracy w trudnym terenie. 
Oświadczenie o dyspozycji odpowiednim potencjałem technicznym stanowi załącznik nr 5 
do niniejszego ogłoszenia. 

c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zmówieniai. Oświadczenie o dysponowaniu 
odpowiednim potencjałem ludzkim stanowi zał 6 do ogłoszenia 

 
IV. Termin i sposób składania ofert i ich ocena 
1. Oferty należy złożyć do dnia 5  lipca  2017 r. , do godziny 12.00 drogą elektroniczną na adres 

e-mail: tomasz.bajdak@lto.org.pl, lub osobiście, w biurze projektu LIFE, ul. Mełgiewska 74, 20-
234 Lublin. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
6. Oferta złożona drogą elektroniczną musi mieć formę skanu oferty podpisanej przez 

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. W tytule maila należy wpisać tytuł zapytania: 
„Otworzenie nieu żytkowanych ł ąk i pastwisk w obr ębie żerowisk orlika krzykliwego 2017 
” . 

7. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Tomasz Bajdak – tel.: 508 371 307, e-
mail: tomasz.bajdak@lto.org.pl – w kwestiach formalnych oraz Pan Paweł Szewczyk tel.: 
663 502 134 w kwestiach technicznych związanych z warunkami panującymi na 
poszczególnych fragmentach łąk, kwestiach dojazdów do łąk itp.  

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymogi 
niniejszego zapytania  i który zaoferuje najniższą cenę 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że nie złożono żadnej nie 
podlegającej odrzuceniu. 

10. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli swoją ofertę o rozstrzygnięciu drogą 
elektroniczną. 

11. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
12. 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. 

13. 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. 

14.  Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert 
 
 
Załączniki: 
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Wzór umowy 
Załącznik nr 3 – Regulamin Zawierania Umów LTO 
Załącznik nr 4 - Wykaz przeprowadzonych prac  
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym  
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem ludzkim  
Załączniki graficzne – mapy z lokalizacja łąk przeznaczonych do odtworzenia w roku 2017 
 
 
 
 

Sporządzono i zatwierdzono pod względem merytorycznym i formalnym: 
 
 
 

................................................................. 
Prawnik projektu: Krzysztof Klimkowski 

 
 

 
 ………………………………………… 

Koordynator projektu: Tomasz Bajdak 
 
 
 

  
 


