
Świnoujście 2017-07-12 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 543/2017/01 

 

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków W związku z realizacją zadań ochronnych na 

Rezerwacie Społecznym Karsiborska Kępa, zaprasza do składania ofert na  

Przeprowadzenie Zabiegów Agrotechnicznych w 2017 r. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą przy ul. Odrowąża 4, 05-270 Marki 

II. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA: 

 

2. Kod CPV zamówienia (słownik kodów zamówień): 

77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zadań ochrony czynnej na terenie 

społecznego rezerwatu przyrody Karsiborska Kępa poprzez  

 Skoszenie przetrząśnięcie pokosu zbiór siana, sprasowanie w postaci balotów, 

lub złożenie luźnej biomasy w pryzmy, gdy warunki pogodowe i gruntowe nie 

pozwolą, na wjazd maszynami do prasowania siana, ułożenie siana w stogi  

na skrajach powierzchni koszonych, w terminie najpóźniej do 2 tygodni  

od skoszenia, i wywiezienie biomasy z powierzchni 84,22 ha objętych 

programem rolnośrodowiskowo-klimatycznym we wskazane miejsce przy ul. 

Warzywnej i ułożenie w stogi.  termin wykonania zadania 24.07.2017- 

15.09.2017. 

 wykoszenie tzw. niedojadów, sprasowanie w postaci balotów, lub złożenie 

luźnej biomasy w pryzmy, gdy warunki pogodowe i gruntowe nie pozwolą, na 

wjazd maszynami do prasowania siana, ułożenie siana w stogi na skrajach 

powierzchni koszonych, w terminie najpóźniej do 2 tygodni od skoszenia  

i wywiezienie biomasy z powierzchni 49,84 ha objętych programem 

rolnośrodowiskowo-klimatycznym we wskazane miejsce przy ul. Warzywnej  

i ułożenie w stogi.  termin wykonania zadania 15.08.2017- 15.09.2017. 

 Uporządkowanie powierzchni koszonych, ewentualna naprawa ogrodzeń, 

uporządkowanie miejsca składowego 15.09.2017-30.09-2017. 

Uzasadnienie zamówienia 

Społeczny rezerwat przyrody Karsiborska Kępa obejmuje wyspę o tej samej nazwie 

połączoną z Wyspą Karsibór i stanowi administracyjnie cześć Świnoujścia. Zajmuje 

powierzchnię około 200ha. Przedmiotem ochrony w rezerwacie są siedliska przyrodnicze: 

nadmorskie zalewane łąki (tzw. solniska nadmorskie), łąki trzęślicowe, szuwar turzycowy 



wraz ze stanowiskami rzadkich i zagrożonych wyginięciem roślin oraz bogata fauna 

ptaków. 

Siedliska lęgowe ptaków oraz cenne zbiorowiska roślinne objęte są w rezerwacie 

działaniami ochrony czynnej, służącymi ich odtworzeniu i utrzymaniu bądź zatrzymaniu 

degradacji. W tym celu prowadzona jest ekstensywna gospodarka kośno-pastwiskowa, 

jako podstawowy zabieg ochronny. W sezonie letnim podczas wypasu całodobowego  

na słonawach, wypasane są zwierzęta hodowlane – głównie bydło, ale także konie Łąki  

i torfowisko oraz szuwar turzycowy są koszone jednokrotnie w sezonie, w wyznaczonych 

zakresach zgodnie z warunkami programu rolnośrodowiskowego, pozostawiając 

powierzchnie niekoszone obejmujące 15 do 20% całkowitej powierzchni,. Po wypasie 

kosi się niedojady.  

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Na powierzchniach koszonych objętych programem rolnośrodowiskowo-

klimatycznym, pakiet 4 wariant 4.8: 

 

a. skoszenie 84,22 ha, przetrząśniecie i sprasowanie (zbelowanie) siana lub 

złożenie luźnej biomasy w pryzmy, gdy warunki pogodowe i gruntowe nie 

pozwolą na wjazd maszynami do prasowania siana, ułożenie siana w stogi  

na skrajach powierzchni koszonych, w terminie najpóźniej do 2 tygodni  

od skoszenia, 

b. zwiezienie i ustawienie w stogach na działce znajdującej się przy  

ul. Warzywnej w Świnoujściu- Karsiborze, 

c. powierzchnie poszczególnych działek przedstawiono w załączniku 1, 

d. rozmieszczenie przestrzenne wykonania działań przedstawiono na mapach  

w załącznikach 2-10. 

Terminy: 

 koszenie, przetrząśniecie i sprasowanie, zbiór biomasy oraz ułożenie w stogi na 

skraju powierzchni koszonych 24.07.2017-27.08.2017.  

Bezwzględnym warunkiem jest, aby czas wykonania pracy na każdej z działek 

(od skoszenia do ułożenia stogów z biomasą) nie przekroczył 14 dni. 

 zwiezienie i ustawienie w stogach na działce znajdującej się przy  

ul. Warzywnej w Świnoujściu- Karsiborze. 27.08.2017-15.09.2017. 

Kierownik rezerwatu wyznacza na bieżąco obszary do koszenia. Po skoszeniu i zebraniu 

siana wielkość obszaru każdego koszenia jest sprawdzana i dokumentowana za pomocą 

urządzenia GPS przez kierownika rezerwatu. 

2. Na powierzchniach wypasanych objętych programem rolnośrodowiskowym, 

pakiet 4 wariant 4.2 przedstawionych w załączniku 11: 

a. skoszenie niedojadów 49,84 ha, przetrząśniecie i sprasowanie (zbelowanie) 

siana lub złożenie luźnej biomasy w pryzmy, gdy warunki pogodowe  

i gruntowe nie pozwolą na wjazd maszynami do prasowania siana, ułożenie 

siana w stogi na skrajach powierzchni koszonych, w terminie najpóźniej  

do 2 tygodni od skoszenia, 



b. zwiezienie i ustawienie w stogach na działce znajdującej się przy  

ul. Warzywnej w Świnoujściu- Karsiborze, 

c. powierzchnie poszczególnych działek przedstawiono w załączniku 1, 

d. rozmieszczenie przestrzenne wykonania działań przedstawiono na mapie w 

załączniku 11 

Koszony obszar jest wyznaczany i na bieżąco konsultowany z kierownikiem rezerwatu. 

Wielkość obszaru każdego koszenia jest sprawdzana i dokumentowana za pomocą 

urządzenia GPS przez kierownika rezerwatu. 

 

Terminy: 

 Skoszenie niedojadów, przetrząśniecie i sprasowanie, zbiór biomasy oraz 

ułożenie w stogi lub w pryzmy na skraju powierzchni koszonych 15.08.2017-

7.09.2017. Bezwzględnym warunkiem jest, aby czas wykonania pracy na 

każdej z działek (od skoszenia do ułożenia stogów z biomasą) nie przekroczył 

14 dni. 

 Zwiezienie i ustawienie w stogach na działce znajdującej się przy  

ul. Warzywnej w Świnoujściu- Karsiborze. 7.09.2017-15.09.2017. 

Kierownik rezerwatu wyznacza na bieżąco obszary do koszenia. Po skoszeniu i zebraniu 

siana wielkość obszaru każdego koszenia jest sprawdzana i dokumentowana za pomocą 

urządzenia GPS przez kierownika rezerwatu. 

 

Inne obowiązki Wykonawcy 

 Wykonawca wszystkie zabiegi agrotechniczne wykonuje sprzętem własnym, 

dostosowanym do terenów podmokłych z ogumieniem bliźniaczym lub szerokimi 

oponami przeznaczonymi do poruszania się na terenach torfach. Sprzęt powinien  

w jak najmniejszym stopniu ingerować w naturalną strukturę terenu. 

 Sprzęt koszący powinien być dostoswany do koszenia wysokiej, twardej trzciny. 

 W przypadku uszkodzenia ogrodzenia w trakcie wykonywania prac, wykonawca 

zobowiązany jest do jego naprawy w ustalonym z kierownikiem rezerwatu terminie. 

 Wykonawca powinien wykonać działania w warunkach normalnej pracy rezerwatu, 

m.in. w czasie, gdy na działkach jest prowadzony wypas.  

 Wykonawca ma obowiązek uzgadniać wszystkie ewentualne zmiany w wykonaniu 

zlecenia np. kolejność i terminy poszczególnych zabiegów agrotechnicznych, 

utrudnienia w wykonywaniu prac spowodowane siłą wyższą z kierownikiem 

rezerwatu. 

Zamawiający po podpisaniu Umowy z wybranym Wykonawcą przeprowadzi szkolenie 

dotyczące miejsc i rodzaju wykonywanych zabiegów agrotechnicznych. 

III.TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia powinien być ostatecznie wykonany do dnia 30 września 2017 roku. 



IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2. Warunek doświadczenia i wiedzy potrzebnej do realizacji przedmiotu zamówienia 

Zamawiający uzna za spełniony ten warunek, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie  

o posiadaniu doświadczenia i wiedzy, w szczególności w zakresie: 

 obsługi maszyn oraz sprzętu do koszenia: dostosowanych ciągników w tym 

przynajmniej jeden z ładowaczem czołowym, , kosiarki dyskowej, zgrabiarki, i prasy 

rolującej. 

3. Warunek posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację 

niniejszego zamówienia 

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4. Warunek dysponowania odpowiednim zapleczem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia 

a) Zamawiający może udostępnić wykonawcy plac do przechowywania sprzętu 

rolniczego znajdujący się przy ul. Osadników Wojskowych 

Spełnienie warunków punktu IV. ust. 1. – 4. Wykonawca potwierdzi oświadczeniem, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 12. 

Ocena wykazania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach.   

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent powinien złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie  

z dołączonym do zapytania wzorem (Załącznik nr 13). Oferta powinna być sporządzona 

w języku polskim.  

2. Oferta powinna zawierać minimum: ostateczną sumaryczną cenę brutto, obejmującą 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania,  

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT, jeżeli jest 

obowiązujący) podaną w złotych polskich z dokładnością nie większą niż 2 miejsca  

po przecinku; nazwę i adres Oferenta; numer telefonu i adres email oraz datę 

sporządzenia oferty. 

3. Oferent powinien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, wymienionych w pkt V, zgodnie z załączonym wzorem - 

Załącznik nr 12. 

4. Oferent powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie  

ze wzorem (Załącznik nr 14). 

  



VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być złożona do dnia 20 lipca 2017 roku za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: tomasz.olechwir@otop.org.pl lub w wersji pisemnej na adres 

Zachodniopomorskie Biuro OTOP: ul. 1 Maja 5A 4, 72-603 Świnoujście. 

Liczy się data wpływu oferty. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt,  

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych 

Oferentów, do złożenia w terminie 3 dni ofert dodatkowych. 

3. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych wcześniej ofertach podstawowych. 

VII.TRYB KORESPONDENCJI  OFERENTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM 

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, 

przekazując swoje zapytanie pisemnie lub drogą elektroniczną lub faksem. 

VIII.ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 

1. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, 

niejasne lub budzą wątpliwości Zamawiającego; 

2. uznawania za nieważne ofert złożonych po wyznaczonym terminie; 

3. uznawania za nieważne ofert niezgodnych z wymaganiami zapytania ofertowego; 

4. uznanie za nieważne ofert, które są niezgodne z przepisami prawa; 

5. zamknięcia postępowania prowadzonego w drodze zapytania ofertowego bez wyboru 

najkorzystniejszej oferty; 

6. zmiany/ modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,  

w tym terminu składania i otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie powiadomi  

o każdej zmianie/modyfikacji treści zapytania ofertowego. 

IX. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I 

WARIANTOWYCH  

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania 

wariantowe nie będą rozpatrywane. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. 

X. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
Najniższa cena. Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru: 

 
                             Cena brutto oferty najtańszej 
                            ------------------------------------------ x 100   =    ilość punktów 

                                     Cena brutto oferty badanej 
 

Punkty w kryterium cena zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Maksymalna łączna 

ilość punktów, którą można osiągnąć – po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za 

kryterium cena, wynosi 100. 

XI. ZAWARCIE UMOWY I FORMA PŁATNOŚCI 
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1. Wybrany Wykonawca podpisze Umowę na wykonanie zamówienia w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego. W przypadku osoby fizycznej niebędącej 

przedsiębiorcą przewiduje się zawarcie umowy cywilno-prawnej. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i składniki niezbędne  

do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym : 

a) W przypadku przedsiębiorcy – podatek VAT w należnej wysokości, 

b) W przypadku osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą – koszty ubezpieczenia 

społecznego i zdrowotnego. Zamawiający bowiem potrąci z każdego wynagrodzenia 

zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki wynikające  

z ustawy o ubezpieczeniu społecznym – w przypadku braku zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę i/lub osiągania dochodów poniżej płacy minimalnej (właściwe dla 

zleceniodawcy i zleceniobiorcy, czyli tzw. „brutto-brutto”) oraz ustawy  

o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku zaistnienia prawnego 

obowiązku w tym zakresie. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch (2) transzach po wykonaniu części przedmiotu 

zamówienia w okresach: 

a) I etap do 31 VII 2017, obejmujący: skoszenie, przetrząśniecie i sprasowanie biomasy 

z powierzchni kośnych wykazanych w załącznikach 2-10,  

b)  II etap do 10 X 2017, obejmujący: skoszenie niedojadów z powierzchni wykazanych 

w załączniku 11, sprasowanie i wywiezienie biomasy na wskazaną lokalizację przy 

ul. Warzywnej. 

4. Wykonanie części przedmiotu zamówienia zostanie każdorazowo potwierdzone 

podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym. Płatność nastąpi przelewem na podstawie 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku do umowy  

w ciągu 30 dni od daty wystawienia, na konto wskazane w fakturze VAT lub rachunku 

do umowy. 

XII. INFORMACJA O DOPUSZCZALNOŚCI WARUNKÓW ZMIANY UMOWY 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy zawartej w wyniku 

przeprowadzonego postępowania z poszanowaniem ustawy Kodeks Cywilny. Zmiany 

będą mogły być wprowadzone do Umowy między innymi w zakresie: 

a) Przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu 

realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami 

instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez 

Wykonawcę, jak i decyzjami instytucji zarządzającej terenem. 

b) Zmiany zakresu lub metody wykonywania przedmiotu Umowy, której w chwili 

zawarcia Umowy strony nie mogły przewidzieć. 

c) Warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji 

prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy. 

XIII.INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

1. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) nie może udzielać zamówienia 

podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 



2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

OTOP lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu OTOP lub 

osobami wykonującymi w jej imieniu 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy składa on wraz z ofertą oświadczenie o 

braku powiązań, o których mowa w ust. 2. 

4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 13 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

 

XIV.DODATKOWE INFORMACJE 

1. Adres do korespondencji: 

 

Zachodniopomorskie Biuro OTOP: ul. 1 Maja 5A 4, 72-603 Świnoujście 

 

2. Dodatkowe informacje 

 

Tomasz Olechwir,  tomasz.olechwir@otop.org.pl  , nr telefonu: 503036977 

 

XV.Załączniki 

 

1. Zestawienie powierzchni poszczególnych działek 

2-11     Lokalizacja obszaru wykonania zamówienia 

12 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie   

zamówienia 

13         Formularz ofertowy 

14         Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
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Załącznik nr 1, Wykaz powierzchni wszystkich działek objętych zadaniem 

 

 
 

 

symbol działki 

rolnej 

nr działki 

ewidencyjnej

powierzchnia w 

ha

KAD1 386 0,65

KAW1 409 2,59

KF1 409 1,42

KAZ1 409 2,3

KAU1 409 1,36

KH1 412 2,00

KI1 414 3,85

KK1 416 2,5

KL1 418 2,25

KM1 420 2,85

KO1 422 2,4

KP1 425 6,71

KR1 427 0,8

KS1 430 0,95

KT1 433 1,3

KU1 435 3,7

KV1 437 6,1

KW1 440 2,76

KX1 442 1,89

KY1 444 1,9

KZ1 446 0,61

KAA1 448 4,5

KAB1 450 4,4

KAC1 452 1,3

KAK1 484 0,45

KAL1 485 1,22

KAS1 487 2,37

KAM1 494 3,32

KAN1 496 2,19

KAO1 498 3,3

KAP1 500 2,47

KAR1 502 5,99

KAQ1 397 0,91

KAX1 475 0,22

KAY1 477 0,69

KA1 409 1,32

KB1 409 15,88

KC1 409 10,00

KD1 409 3,56

KE1 409 1,55

KG1 409 4,37

KJ1 414 4,14

KŁ1 420 1,65

KN1 422 1,2

KAE1 397 0,95

KAF1 399 1,21

KAG1 465 0,92

KAH1 467 0,4

KAI1 475 0,71

KAJ1 477 0,48

KAT1 409 1,5
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134



 

 

Załącznik nr 2. Lokalizacja obszaru wykonania - powierzchnie koszone  

 

 
 

 



Załącznik nr 3. Lokalizacja obszaru wykonania powierzchnie kośne 

 

 
 



Załącznik nr 4. Lokalizacja obszaru wykonania powierzchnie kośne 

 
 

 



 

Załącznik nr 5. Lokalizacja obszaru wykonania powierzchnie kośne 

 

 



Załącznik nr 6. Lokalizacja obszaru wykonania powierzchnie kośne 

 

 
 



 

Załącznik nr 7. Lokalizacja obszaru wykonania powierzchnie kośne 

 

 



Załącznik nr 8. Lokalizacja obszaru wykonania powierzchnie kośne 

 

 
 



 

Załącznik nr 9. Lokalizacja obszaru wykonania powierzchnie kośne 

 

 



 

 

Załącznik nr 10. Lokalizacja obszaru wykonania powierzchnie kośne 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 11. Lokalizacja obszaru wykonania powierzchnie wypasowe, koszenie 

niedojadów 

 

 
 

  



Załącznik 12 

 

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia 

 

                                                                  OŚWIADCZENIE 

Dane Oferenta: 

Nazwa: 

....................................................................................................................................................... 

Adres siedziby: 

....................................................................................................................................................... 

Telefon/faks: ........................................               Adres e-mail: .................................................. 

NIP .......................................................               Regon .............................................................. 

Składając ofertę na zapytanie ofertowe Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków na 

przeprowadzenie zadań ochrony czynnej na terenie społecznego rezerwatu przyrody 

Karsiborska Kępa poprzez koszenie sprasowanie i wywóz biomasy. 

Oświadczam/y/, że spełniam/y/ warunki udziału w postępowaniu o udzielenie powyższego 

zamówienia publicznego, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia; 

3) dysponowania odpowiednim zapleczem  technicznym potrzebnym do realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym sprzętem i materiałami niewymienionymi w Załączniku 

nr 8 do zapytania ofertowego oraz możliwością przechowania sprzętu i maszyn 

udostępnionych przez Zamawiającego, gwarantującego dobry stan i sprawność parku 

maszynowego; 

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej potrzebnej do realizacji zamówienia . 

 

 

Miejscowość: ....................., dnia .......................... r. 

 

 

 

…………………………………………………….……………………………… 

podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 

  



Załącznik 13 

 

................................................. 2017 r.  

                                                                                                                    (miejscowość i data) 

 

OFERTA  
 

Dane Oferenta: 

Nazwa: 

....................................................................................................................................................... 

Adres siedziby: 

....................................................................................................................................................... 

Telefon/faks: ........................................               Adres e-mail: .................................................. 

NIP .......................................................               Regon .............................................................. 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków nr 

przeprowadzenie zadań ochrony czynnej na terenie społecznego rezerwatu przyrody 

Karsiborska Kępa poprzez koszenie sprasowanie i wywóz biomasy. 

 przedstawiamy swoją ofertę: 

Całkowita cena netto*: 

…………………………………………………………………………………………….…… 

Słownie kwota netto*: 

………………………………………………………………………………………………… 

Cena całkowita brutto: 

……………………………………………………………………………………….………… 

Słownie kwota brutto: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Oświadczam, że oferta jest ważna co najmniej 30 dni od momentu złożenia. 

2. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania ofertowego i nie wnosimy do 

niego zastrzeżeń, akceptując wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz uzyskaliśmy 

konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. W razie wybrania naszej 

oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy, w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

 

 

 

 



………………………………………………………………………………………………… 

podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 

 

*W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna, niebędąca przedsiębiorca dopuszcza się 

wskazanie tylko kwoty brutto za realizacje zamówienia. 

  



 

Załącznik 14 

 

 

................................................. 2017 r.  

                                                                                                                    (miejscowość i data) 

 

 

OŚWIADCZENIA O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

Dane Oferenta: 

Nazwa: 

....................................................................................................................................................... 

Adres siedziby: 

....................................................................................................................................................... 

Telefon/faks: ........................................               Adres e-mail: .................................................. 

NIP .......................................................               Regon 

..............................................................Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:  

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia przeprowadzenie zadań ochrony czynnej na terenie 

społecznego rezerwatu przyrody Karsiborska Kępa poprzez koszenie sprasowanie i wywóz 

biomasy. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między OTOP 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu OTOP lub osobami 

wykonującymi w imieniu OTOP 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

........................................................................ 

podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 


