
 

 
 

 

Zapraszamy do złożenia oferty  na działanie  jakie w najbliższym czasie zamierza zrealizować  
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach projektu "Ochrona cietrzewia jako 
gatunku parasolowego cennych siedlisk przyrodniczych Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” 
współfinansowanego  przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE oraz WFOŚiGW 
w  Krakowie 
 
 

Kraków 16.08.2017 
OGŁOSZENIE OFERTOWE nr C/2017/3 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Usuwanie nalotu sosnowego/brzozowego i obrączkowanie drzew na kopułach torfowisk 
wysokich. 
Przedmiotem zlecenia jest rozrzedzenie poziomu zwarcia drzewostanu (nalotu 
sosnowego/brzozowego) na powierzchni torfowisk wysokich w obszarze Natura 2000 Torfowiska 
Orawsko-Nowotarskie. Rozrzedzenie zwarcia będzie odbywało się poprzez wycinkę nalotu 
sosnowego/brzozowego (pozyskana biomasa przechodzi na własność Wykonawcy). 
Alternatywnie, tam, gdzie usunięcie biomasy nie będzie możliwe z uwagi na brak możliwości 
dojazdu, drzewa będą obrączkowane.  
Przedziały zwarcia drzewostanu (nalotu sosnowego/brzozowego) na powierzchniach gdzie 
realizowane będą prace zawierają się w dwóch zakresach: 

 50% - 74,99% 

 75% - 100% 
Docelowe zwarcie na powierzchniach po wdrożeniu prac powinno wynosić poniżej 50%. 
Dojazd sprzętem mechanicznym na terenie realizacji zamówienia będzie możliwy tylko po 
istniejących drogach. Zamawiający zwraca uwagę, iż na terenie Torfowisk Orawsko-Nowotarskich 
drogi wiodą maksymalnie  do tzw. „okrajka” kopuły torfowiska (często droga kończy się 
wcześniej).   

Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia: 

 Na terenie realizacji zamówienia istnieje bezwzględny zakaz palenia ognisk (podłoże torfowe). 

 Po kopułach torfowisk nie jest dopuszczalne poruszanie się pojazdami mechanicznymi. 

 Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia odpadów pozostałych po pracach (śmieci, 
pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.). 

 Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania 
układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących oraz zestawów 
do pochłaniania oleju w eksploatowanych urządzeniach . 

 Do smarowania układów tnących w wykorzystywanych urządzeniach Wykonawca będzie 
zobowiązany stosować olej biodegradowalny o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 60%. 
Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką badań opisaną 
w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. metoda OECD 301    A-F 



 

 
 

ustalająca metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

 Wykonawca, w celu zapobieżenia skażeniu środowiska, zobowiązany jest do wyposażenia 
wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne 
itp.) do pochłaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych. 
Wykonawca w sytuacjach typu :  awarie, naprawy, tankowania itp. w/w urządzeń jest 
zobowiązany do ich użycia. Zastępczo zamiast maty pochłaniającej olej i paliwo dopuszcza się 
posiadanie i używanie kanistrów z bezpiecznymi końcówkami (dozownikami), 
uniemożliwiającymi rozlanie (przelanie) oleju i mieszanki paliwowej podczas tankowania 
maszyn i urządzeń. 

 W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania i 
przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z „Instrukcji ochrony  przeciwpożarowej 
lasu” - wprowadzonej zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
21 listopada 2011 r. 

 
III. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
3. Częściowe oferty i rozwiązania wariantowe  nie będą rozpatrywane. 

 
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Wykonawca, który zostanie wyłoniony spośród złożonych ofert jest zobowiązany wykonać usługę 
będącą przedmiotem zamówienia,  zgodnie z jego opisem w zakresie: 

1) zaobrączkowania drzew  na terenie o powierzchni do 23 ha  - łącznie zaobrączkowanie do 
9 000 szt. drzew.  

2) usunięcia drzew i krzewów na terenie o powierzchni do 10 ha. Powierzchnie do prac 
zostaną wyznaczone w miejscach, gdzie aktualne zwarcie zawiera się w  następujących 
przedziałach:  
- 50% - 74,99%  
- 75% - 100%  
Docelowy poziom zwarcia to poniżej  50%. 

Zamawiający wyznacza, że  zamówienie zostanie zrealizowane w terminie  do 28.02.2018. 
Zamawiający oświadcza, że w sytuacji utrzymywania się pokrywy śnieżnej na terenie Torfowisk  
Orawsko-Nowotarskich, prace będą mogły być kontynuowane  także po 28.02.2018 r. 

Rozpoczęcie prac nastąpi po wskazaniu w terenie przez Zamawiającego przedstawicielowi 
Wykonawcy obszaru, na którym mają być wykonane opisane prace. 
 
Ze względu na fakt, iż wykonywanie powyższych prac uzależnione jest od odpowiednich 
warunków atmosferycznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia powierzchni na 
której będą wykonywane prace. 
 



 

 
 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tego warunku. 
Nie dotyczy 

2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku . 

 Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub 
wykonuje co najmniej dwie usługi w zakresie usuwania  nalotów drzew 
i  obrączkowania drzew  (przynajmniej jedna z nich na kwotę 20 000 PLN brutto). Przez 
usługę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego warunku należy 
rozumieć wycinkę w lasach o dowolnej formie własności z podaniem jej wartości, dat 
wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługa 
ta została wykonana lub jest wykonywana (Załącznik 1). 

 Wykonawca jest zobowiązany do posiadania opłaconej polisy OC, a w przypadku jej 
braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 
W przypadku gdy okres ubezpieczenia wynikający z przedstawionych dokumentów 
będzie krótszy niż okres wykonywania prac wynikających z realizacji niniejszego 
zamówienia, Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania ubezpieczenia 
przedstawi Zamawiającemu dokument z którego będzie wynikało objęcie Wykonawcy 
ubezpieczeniem na dalszy okres realizacji zamówienia. 

3) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Wykonawca wykaże, iż będzie dysponował potencjałem technicznym zapewniającym 
wykonanie zamówienia - weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy 
(Załącznik 2). 

4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tego warunku. 

Wykonawca wykaże, iż będzie dysponował potencjałem osobowym zapewniającym 
wykonanie zamówienia - weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy 
(Załącznik 2). 

Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa 
(złoży najkorzystniejszą ofertę): 

 wskaże osobę do z kontaktów z Zamawiającym – pełniącą jednocześnie funkcję 
kierownika prac. 

 przedstawi Zamawiającemu wykaz pracowników skierowanych do wykonania 
zamówienia wraz z oświadczeniem, że posiadają oni uprawnienia pilarza.  

5) Potencjał ekonomiczny i finansowy. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 
warunku  



 

 
 

Wykonawca wykaże, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia - weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy 
(Załącznik 2). 
 

VI.  INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU  ORAZ OCENY OFERTY WEDŁUG WSKAZANYCH KRYTERIÓW 

1. Wykaz prac (co najmniej dwóch), z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert,  według  wymagań z pkt. V.2, sporządzony według wzoru zawartego w formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik (Załącznik 1) wraz z załączonymi kserokopiami 
dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana .  

2. Pozostałe dokumenty, które muszą być zawarte w złożonej ofercie: 
a) Oświadczenia wykonawcy o dysponowaniu potencjałem: technicznym, osobowym oraz 

ekonomicznym i finansowym niezbędnym do wykonania niniejszego przedmiotu 
zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik 2), 

b) Oświadczenia wykonawcy o posiadania opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
(Załącznik 2), 

c) Formularz ofertowy (Załącznik 3). 
 

Wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez osobę posiadającą uprawnienia do 
reprezentowania Wykonawcy. 
 
VII. KRYTERIA I TRYB OCENY OFERT 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 
Najniższa łączna cena szacunkowa. 
 

Łączna cena szacunkowa oferty będzie obliczana w następujący sposób: 
 

Łączna cena szacunkowa = cena szacunkowa obrączkowania drzew + cena szacunkowa 
usuwania drzew i krzewów 

Sposób obliczeń cen szacunkowych :  

Cena szacunkowa obrączkowania drzew =  C1 x 9000 szt. 
C1 =  cena za obrączkowanie 1 szt. drzewa 

Cena szacunkowa usuwania drzew i krzewów  = C2 x 10 ha 
C2=  cena średnia usuwania drzew i krzewów  dla 1 ha 
C2 =  ( C3+ C4)/2 

C3- cena za usuwanie drzew i krzewów na 1ha  dla zwarcia drzewostanu/nalotu  
w przedziale 50% - 74,99%  
C4- cena za usuwanie drzew i krzewów  na 1ha  dla zwarcia drzewostanu/nalotu  
w  przedziale 75% - 100%  



 

 
 

 
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym (Załącznik nr 3). 
Dodatkowo oferta złożona Zamawiającemu powinna zawierać: Załączniki 1 i 2.  

2. Cena przedstawiona  przez Wykonawcę musi obejmować wszystkie koszty i składniki 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: 
a) kwotę podatku VAT (w przypadku gdy wykonawca jest podatnikiem VAT) 
b) należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek 

dochodowy (w przypadku gdy wykonawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą 
działalności gospodarczej) 

W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną 
nieprowadzącą działalności gospodarczej Zamawiający zawrze z Wykonawcą  umowę  
zlecenie.  

3. Cena powinna być podana w zł polskich z dokładnością nie większą niż 2 miejsca po 
przecinku. 
 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Ofertę należy złożyć lub przesłać : 
• Małopolskie Biurze OTOP: 31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 10/1a,  
• lub  elektronicznie (skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail: 
anna.frankiewicz@otop.org.pl.  
 
Termin składania ofert mija 24.08.2017 o godz. 11:00. 
 
X. ZAWARCIE UMOWY I PŁATNOŚCI 
 

1. Wybrany Wykonawca podpisze Umowę na wykonanie zamówienia w miejscu i terminie 
określonym przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
 

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wyłoniona jako 
najkorzystniejsza, przekaże Zamawiającemu oryginały podpisanych dokumentów 
w przypadku gdy oferta została wysłana elektronicznie jako skany dokumentów. 

3. Rozliczenie usług wykonanych przez Wykonawcę zostanie sporządzone na podstawie  
podpisanego przez obie strony zamówienia protokołu-zdawczo odbiorczego 
określającego: a) ilość zaobrączkowanych drzew ; b) powierzchnię w ha (z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku) usuwania drzew i krzewów w zakresach zwarcia 
drzewostanu/nalotu określonych w ofercie złożonej przez Wykonawcę (oferta będzie 
integralną częścią umowy podpisanej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą). 
Wartość usług wykonanych przez Wykonawcę ( kwota do wypłaty dla Wykonawcy)  
zostanie obliczona  jako  suma wartości: 

 liczba zaobrączkowanych drzew  (z protokołu zdawczo-odbiorczego) x cena z oferty 
Wykonawcy 
oraz  



 

 
 

 powierzchnia w ha usuwania drzew i krzewów w zakresach zwarcia 
drzewostanu/nalotu  dla z  każdego z dwóch rodzajów powierzchni (z protokołu 
zdawczo-odbiorczego)  x  cena z oferty Wykonawcy 

Oferta Wykonawcy będzie integralną częścią umowy podpisanej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą). 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wypłacania wynagrodzenia w częściach, po wykonaniu 
przez Wykonawcę części zamówienia i podpisaniu przez obie strony zamówienia 
protokołu-zdawczo odbiorczego na wykonany etap prac. Na podstawie podpisanego 
protokołu zdawczo–odbiorczego Wykonawca wystawi Zamawiającemu rachunek/fakturę. 

5. Cena wskazana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

XI. 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. Zamawiający odpowie 
poprzez upublicznienie odpowiedzi na pytania na swojej stronie internetowej. 
 

XII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 
1. wyjaśniania treści ofert z Oferentami w przypadku, gdy są one niejednoznaczne, niejasne 

lub budzą wątpliwości Zamawiającego; 
2. w przypadku gdy najkorzystniejsza  oferta  będzie przekraczała budżet przeznaczony przez 

Zamawiającego na w/w usługi, Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny. Jeśli 
pomimo negocjacji  najkorzystniejsza oferta cenowa będzie przekraczała budżet  
Zamawiającego na w/w usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej 
oferty; 

3. zmiany/ modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,  
w tym terminu składania ofert. Każdorazowo w takich przypadkach Zamawiający 
upubliczni taką informację na swojej stronie 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, przed przystąpieniem przez 
Wykonawcę do realizacji usług, lub w trakcie trwania umowy (Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy za wykonane do momentu odstąpienia od umowy usługi) w przypadku nie 
podpisania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
z Zamawiającym umowy dotacji na realizację zadania pt.  „Ochrona cietrzewia jako gatunku 
parasolowego cennych siedlisk przyrodniczych Torfowisk Orawsko- Nowotarskich – 
część I działania ochrony czynnej”. Wykonawcy nie będzie przysługiwało z  tego tytułu 
odszkodowanie ani kara umowna. 
 
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 
 



 

 
 

 
XIV. ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik 1  : Wykaz usług 
Załącznik 2 : Oświadczenie 
Załącznik 3 : Oferta 

 
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań proszę o kontakt : 
• w sprawach merytorycznych : Tomasz Wilk, tel. 510 572 914, tomasz.wilk@otop.org.pl ;  

rafal.bobrek@otop.org.pl  
• w pozostałych: anna.frankiewicz@otop.org.pl, tel. 12 442 95 36 w. 702 
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