
 

 

Rumia, 18.05.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/04 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu 

przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie 

Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Przeprowadzenie wypasu zwierząt w 

ramach zadań ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Beka w 2017 r. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

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

II. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020” oraz „Wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wypasu zwierząt wraz z przygotowaniem 

pastwisk i infrastruktury wypasowej w ramach zadań ochrony czynnej na terenie rezerwatu 

przyrody Beka w okresie od podpisania umowy do 15 listopada 2017 r.  

3. Kod CPV zamówienia (słownik kodów zamówień): 77000000-1 Usługi rolnicze 

4. Uzasadnienie zamówienia 

Rezerwat przyrody Beka leży w północnej części województwa pomorskiego, w gminie Puck. 

Zajmuje powierzchnię ok. 193 ha (Załącznik nr 1. Lokalizacja obszaru wykonania zamówienia). 

Przedmiotem ochrony w rezerwacie są siedliska przyrodnicze: nadmorskie zalewane łąki (tzw. 

słonawa nadmorska), łąki trzęślicowe, szuwar turzycowy i torfowisko (mechowisko zasadowe) 

wraz ze stanowiskami rzadkich i zagrożonych wyginięciem roślin oraz bogata fauna ptaków. 

Zadania przewidziane do wykonania w ramach zamówienia stanowią kontynuację programu 

prowadzonego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków na mocy Porozumienia z 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz umowy użyczenia gruntów przez 

Gminę Puck i Starostwo w Pucku. Siedliska lęgowe ptaków oraz cenne zbiorowiska roślinne 

objęte są w rezerwacie działaniami, 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 i konie.  

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wypas i opieka nad zwierzętami oraz przygotowanie pastwisk i 

infrastruktury wypasowej na terenie rezerwatu przyrody Beka. 

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na dwóch obszarach wypasowych: Obszar 

Wypasowy I (na północ od kanału Beka) oraz Obszar wypasowy II (na południe od kanału Beka), 

zgodnie z Załącznikiem nr 2. 



 

 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

A. Obszar wypasowy I 

1) Wypas i opieka nad zwierzętami 

a) Zapewnienie odpowiedniej wielkości stad zwierząt (bydła i koni) na powierzchniach 

przewidzianych do użytkowania pastwiskowego. Wymagane jest zapewnienie stad bydła 

o łącznej wielkości DJP 28-30 oraz koni w ilości DJP 7-8,4. Wymagane jest bydło ras 

mięsnych. Obowiązujący przelicznik DJP przedstawia Załącznik nr 3.  

b) Dostarczenie/transport zwierząt na pastwiska w terminie 01.06 - 16.06.2017, w 

zależności od poziomu wody na pastwiskach, i zabranie zwierząt po sezonie w dniach 

10.10 – 15.10 2017. W przypadku wysokiego stanu wód na pastwiskach zagrażającego 

zwierzętom, naturalnego ograniczenia  paszy dla zwierząt  (susza) lub innych okoliczności 

zagrażających zdrowiu lub życiu zwierząt, Wykonawca zobowiązuje się do wcześniejszego 

transportu zwierząt z terenu rezerwatu po uzgodnieniu tego z kierownikiem rezerwatu. 

c) Przed wprowadzeniem zwierząt na pastwiska przekazanie Zamawiającemu danych 

dotyczących wieku, płci, rasy oraz numerów paszportów użyczanych zwierząt w celu 

sporządzenia planu wypasu, tj. planu wykorzystania pastwisk zgodnie z przyjętymi 

zasadami ochrony. 

d) Nadzór, przepędzanie zwierząt na poszczególne kwatery (Załącznik nr 4. Lokalizacja 

działek rolnych), okaszanie drutu przewodzącego prąd – od czerwca do połowy 

października według ustalonego przez kierownika rezerwatu planu wypasu, 

korygowanego w zależności od warunków pogodowych i stanu pastwisk. Korekta 

harmonogramu wypasania ustalana będzie przez kierownika rezerwatu na podstawie 

oceny stanu zgryzienia runi oraz warunków panujących w rezerwacie (susza, wysoki 

poziom wody).  

e) Opieka weterynaryjna i pielęgnacyjna (kowalska w przypadku koni) w trakcie wypasu 

zwierząt. 

f) Transport beczkowozu (1szt.) oraz wiaty na kołach, zakupionej przez Zamawiającego w 

trakcie trwania zadania, na pastwiska oraz zabranie ich po zakończeniu sezonu na plac 

składowy.  

g) Zapewnienie wody zwierzętom  w zależności od ich potrzeb, kontrola zasobów wody w 

poidłach oraz jej uzupełnianie. 

h) Usuwanie padłych sztuk zwierząt z terenu rezerwatu. Usunięcie powinno odbyć się do 24 

godzin po stwierdzeniu zgonu. Koszt utylizacji padłych zwierząt ponosi Wykonawca. 

2) Przygotowanie pastwisk i infrastruktury wypasowej oraz kładki dla pieszych 

a) Umieszczenie przed sezonem kładek dla zwierząt w miejsca wyznaczone przez kierownika 

rezerwatu (kładki znajdują się na obszarze wypasowym oddalone o 100m - 150m od 

wymaganej lokalizacji). Wymiana jednej z kładek dla zwierząt i remont kładek zużytych w 

trakcie sezonu w lipcu-październiku 2017 r. (Załącznik nr 5. Lokalizacja kładek). Kierownik 

rezerwatu ustali w zależności od stopnia zużycia, które kładki z załączonej mapy będą 

remontowane w 2017 roku. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że w ciągu 

sezonu remontu mogą wymagać 2 kładki. 



 

 

b) Bieżąca wymiana złamanych żerdzi w ogrodzeniu działek rolnych – od czerwca do 

października 2017 roku. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich 

narzędzi oraz drewna do wymiany złamanych żerdzi. Dopuszczalnym materiałem na 

żerdzie jest sosna i świerk. 

Długość ogrodzeń, których żerdzie potencjalnie mogą zostać uszkodzone to ok. 900 m. Z 

dotychczasowego doświadczenia wynika, że w ciągu sezonu wymiany może wymagać ok. 

110 m żerdzi. 

c) Ogradzanie kwater pastuchami elektrycznymi w trakcie wypasu zwierząt oraz montaż 

bram grodzeniowych. 

Wykonawca powinien posiadać izolatory (część izolatorów znajduje się w ogrodzeniu), 

jak również akumulatory. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy bramy grodzeniowe (3szt.) oraz dodatkowo może 

udostępnić 1 zapasową bramę w sytuacjach tego wymagających (uszkodzenia 

istniejących bram lub w przypadku odłowu zwierząt). 

Zamawiający może udostępnić płytę jumbo (1 szt.) wraz ze skrzynką metalową, chroniącą 

akumulatory przed kradzieżą oraz drut i taśmę do wypasu.  

d) Demontaż sprzętu wypasowego: bram grodzeniowych, zbiór elementów ogrodzenia 

ruchomego (wymienionych w pkt 2 c) po zakończeniu w połowie października wypasu. 

e) Montaż i demontaż rozbieralnej kładki dla pieszych na kanale Beka. 

Montaż powinien nastąpić w czerwcu. Demontaż – w październiku/listopadzie, w 

zależności od warunków pogodowych i w porozumieniu z kierownikiem rezerwatu. 

Montaż kładki może wymagać odkopania i ustawienia kotw/podstaw drewnianych (4 

szt.). W przypadku, gdy nie wszystkie kotwy/podstawy będą w stanie używalności, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany. 

Kładka dla pieszych zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego. Miejsce 

montażu kładki jest określone na mapie (Załącznik nr 5. Lokalizacja kładek). Zamawiający 

wskaże Wykonawcy miejsce składowania zdemontowanej kładki. 

3) Serwis udostępnionego sprzętu 

a) Zamawiający może udostępnić Wykonawcy sprzęt oraz materiały, których lista stanowi 

Załącznik nr 6. Sprzęt może zostać powierzony wybranemu Wykonawcy na czas zadania 

wymagającego jego użycia. 

b) Potwierdzeniem powierzenia sprzętu będzie podpisanie z Wykonawcą protokołu 

zdawczo-odbiorczego, dotyczącego rodzaju oraz terminów udostępnionego sprzętu i 

materiałów. 

c) Do obowiązków Wykonawcy korzystającego z udostępnionego przez Zamawiającego 

sprzętu, w zależności od rodzaju sprzętu, należy: 

 Serwis beczkowozu, podkaszarki, wiertnicy – na bieżąco w trakcie wypasu zwierząt i 

po jego zakończeniu w listopadzie. 

 Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy materiały eksploatacyjne do 

powierzonego mu sprzętu, tj. paliwo, oleje i płyny do maszyn – na bieżąco, w okresie 



 

 

od czerwca do października oraz w przypadku serwisu po sezonie wypasowym (do 15 

listopada). 

 Serwis wiat na kołach  – na bieżąco (zakupiona przez Zamawiającego w trakcie 

sezony wypasowego).  

d) Po wykonaniu zadania w listopadzie 2017 roku Wykonawca przekaże sprzęt w należytym 

stanie Zamawiającemu. Przyjęcie sprzętu bez zastrzeżenia przez Zamawiającego zostanie 

potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4) Inne obowiązki Wykonawcy wypasu 

a) Należyta dbałość o powierzony przez Zamawiającego sprzęt i materiały.  

b) Przekazanie do 15 listopada 2017, po wykonaniu serwisu, całości udostępnionego sprzętu 

na miejsce składowe wskazane przez Zamawiającego. 

c) Konsultowanie wszystkich ewentualnych zmian w wykonaniu wypasu lub renowacji 

infrastruktury wypasowej z kierownikiem rezerwatu. 

d) Zamawiający po podpisaniu Umowy z wybranym Wykonawcą przeprowadzi szkolenie 

dotyczące miejsc i rodzaju wykonywanych zabiegów ochronnych (wypas). 

B. Obszar wypasowy II 

1) Wypas i opieka nad zwierzętami 

a) Zapewnienie na powierzchniach przewidzianych do użytkowania pastwiskowego stad 

bydła o łącznej wielkości 35-37 DJP. Obowiązujący przelicznik DJP przedstawia Załącznik 

nr 3.  

b) Dostarczenie/transport zwierząt na pastwiska w terminie 01.06 - 16.06.2017, w 

zależności od poziomu wody na pastwiskach, i zabranie zwierząt po sezonie w dniach 

10.10 – 15.10 2017. W przypadku wysokiego stanu wód na pastwiskach zagrażającego 

zwierzętom, naturalnego ograniczenia  paszy dla zwierząt  (susza) lub innych okoliczności 

zagrażających zdrowiu lub życiu zwierząt, Wykonawca zobowiązuje się do wcześniejszego 

transportu zwierząt z terenu rezerwatu po uzgodnieniu tego z kierownikiem rezerwatu. 

c) Przed wprowadzeniem zwierząt na pastwiska przekazanie Zamawiającemu danych 

dotyczących wieku, płci, rasy oraz numerów paszportów użyczanych zwierząt w celu 

sporządzenia planu wypasu, tj. planu wykorzystania pastwisk zgodnie z przyjętymi 

zasadami ochrony. 

d) Nadzór, przepędzanie zwierząt na poszczególne kwatery (Załącznik nr 4. Lokalizacja 

działek rolnych), okaszanie drutu przewodzącego prąd – od czerwca do połowy 

października według ustalonego przez kierownika rezerwatu planu wypasu, 

korygowanego w zależności od warunków pogodowych i stanu pastwisk. Korekta 

harmonogramu wypasania ustalana będzie przez kierownika rezerwatu na podstawie 

oceny stanu zgryzienia runi oraz warunków panujących w rezerwacie (susza, wysoki 

poziom wody). 

e) Opieka weterynaryjna i pielęgnacyjna w trakcie wypasu zwierząt. 

f) Transport beczkowozu (1szt.) na pastwiska oraz zabranie go po zakończeniu sezonu na 

plac składowy.  



 

 

g) Zapewnienie wody zwierzętom w zależności od ich potrzeb, kontrola zasobów wody w 

poidłach oraz jej uzupełnianie. 

h) Usuwanie padłych sztuk zwierząt z terenu rezerwatu. Usunięcie powinno odbyć się do 24 

godzin po stwierdzeniu zgonu. Koszt utylizacji padłych zwierząt ponosi Wykonawca. 

2) Przygotowanie pastwisk i infrastruktury wypasowej 

a) Bieżąca wymiana złamanych żerdzi w ogrodzeniu działek rolnych – od czerwca do 

października 2017 roku. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich 

narzędzi oraz drewna do wymiany złamanych żerdzi. Dopuszczalnym materiałem na 

żerdzie jest sosna i świerk. 

Długość ogrodzeń, których żerdzie potencjalnie mogą zostać uszkodzone to ok. 900 m. Z 

dotychczasowego doświadczenia wynika, że w ciągu sezonu wymiany może wymagać ok. 

110 m żerdzi. 

b) Ogradzanie kwater pastuchami elektrycznymi w trakcie wypasu zwierząt oraz montaż 

bram grodzeniowych. 

Wykonawca powinien posiadać izolatory (część izolatorów znajduje się już w 

ogrodzeniu), jak również akumulatory. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy bramy grodzeniowe (2 szt.) oraz dodatkowo może 

udostępnić 1 zapasową bramę w sytuacjach tego wymagających (uszkodzenia 

istniejących bram lub w przypadku odłowu zwierząt). 

Zamawiający może udostępnić Wykonawcy płyty jumbo (1 szt.) wraz ze skrzynką 

metalową chroniącą akumulatory przed kradzieżą oraz drut i taśmę do wypasu. 

c) Demontaż sprzętu wypasowego: bram grodzeniowych, zbiór elementów ogrodzenia 

ruchomego (wymienionych w pkt 2b.) po zakończeniu w połowie października wypasu. 

3) Udrażnianie kanałów odprowadzających nadmiar wody z pastwisk w przypadku jej 

zalegania w rezerwacie, zarówno przed wprowadzeniem zwierząt na pastwiska, jak i w 

sezonie wypasowym. 

a) Udrożnienie ujścia kanału Beka do Zatoki Puckiej na odcinku ok. 35 m. 

b) Odprowadzenie nadmiaru wody z działki PF (Załącznik 5) poprzez udrożnienie 

okresowego odpływu łączącego północno-zachodni kraniec działki z kanałem Beka na 

odcinku ok. 20 m. 

c) Wykonanie zadań wymienionych w pkt 3 a) i 3 b) związane jest ze stanem wód na 

pastwiskach, których poziom okresowo, w zależności od warunków atmosferycznych i 

hydrologicznych, może się zmieniać w trakcie sezonu. Decyzję o podjęciu interwencji 

podejmie kierownik rezerwatu, który będzie koordynował wykonanie powyższych prac. 

d) Do 15.07.2017 nie dopuszcza się stosowania urządzeń mechanicznych (koparek) w celu 

udrożnienia kanałów odprowadzających wodę ze względu na okres lęgowy ptaków. 

4) Serwis udostępnionego sprzętu 

a) Zamawiający może udostępnić wybranemu Wykonawcy sprzęt oraz materiały, których 

lista stanowi Załącznik nr 6. Sprzęt może być powierzony Wykonawcy na czas zadania 

wymagającego jego użycia. 



 

 

b) Potwierdzeniem powierzenia sprzętu będzie podpisanie z Wykonawcą protokołu 

zdawczo-odbiorczego, dotyczącego rodzaju oraz terminów udostępnionego sprzętu i 

materiałów. 

c) Do obowiązków Wykonawcy korzystającego z udostępnionego przez Zamawiającego 

sprzętu, w zależności od rodzaju sprzętu, należy: 

 Serwis beczkowozu, podkaszarki, motopompy – na bieżąco w trakcie wypasu 

zwierząt i po jego zakończeniu w listopadzie. 

 Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy materiały eksploatacyjne do 

powierzonego mu sprzętu, tj. paliwo, oleje i płyny do maszyn  – na bieżąco, w okresie 

od czerwca do października oraz w przypadku serwisu po sezonie wypasowym (do 15 

listopada). 

 W przypadku zużycia węża do motopompy w trakcie realizacji zadania, Wykonawca 

zobowiązuje się do jego zakupu i wymiany. 

d) Po wykonaniu zadania w listopadzie 2017 roku Wykonawca przekaże sprzęt w należytym 

stanie Zamawiającemu. Przyjęcie sprzętu bez zastrzeżeniem przez Zamawiającego 

zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. 

5) Inne obowiązki Wykonawcy wypasu 

a) Należyta dbałość o powierzony przez Zamawiającego sprzęt.  

b) Przekazanie do 15 listopada, po wykonaniu serwisu, całości udostępnionego sprzętu na 

miejsce składowe wskazane przez Zamawiającego. 

c) Konsultowanie wszystkich ewentualnych zmian  w wykonaniu wypasu lub renowacji 

infrastruktury wypasowej z kierownikiem rezerwatu. 

d) Udział w szkoleniu dotyczącym miejsc i rodzaju wykonywanych zabiegów ochronnych 

(wypas), które przeprowadzi Zamawiający po podpisaniu Umowy z wybranym 

Wykonawcą. 

IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany do dnia 15 listopada 2017 roku. 

V. 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: 

 wypasu bydła lub koni; 

 obsługi sprzętu i maszyn (beczkowozu, wiertnicy, podkaszarki, motopompy) oraz 

utrzymania infrastruktury wypasowej. 

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 sprzęt i materiały wymienione w Załączniku nr 

6. Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o dysponowaniu sprzętem i materiałami, 

które warunkują prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, a które nie są 

wymienione w Załączniku . 

b) Wykonawca musi mieć możliwość przechowywania sprzętu i urządzeń udostępnionych 

przez Zamawiającego w warunkach gwarantujących utrzymanie ich dobrego stanu i 

sprawności. 

Spełnienie warunków punktu V. ust. 1. – 4. Wykonawca potwierdzi oświadczeniem, którego 
wzór stanowi Załącznik nr 7. 

Ocena wykazania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, 
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach.   

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

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

zapytania wzorem (Załącznik nr 8). Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.  

2. Oferta powinna zawierać: 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 7. 

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

(Załącznik nr 9). 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty wprowadzone przez Oferenta muszą być 

naniesione w sposób umożliwiający odczytanie błędnego tekstu (przekreślone), parafowane i 

datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

VII. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty częściowej na wykonanie usługi w 

wybranym obszarze wypasowym: A. Obszar wypasowy I i/lub B. Obszar wypasowy II. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe 

nie będą rozpatrywane. 

VIII.KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Kryterium oceny 
Waga punktowa 
kryterium w % 

Cena brutto oferty 95 

Warunki płatności transz wynagrodzenia za wykonanie części usługi 5 

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest wadze kryterium w %. 

Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryteriów. Uzyskana liczba punktów 

zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 



 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 

Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom będzie odbywało się wg następujących zasad: 

1. Kryterium Cena oferty 

Ocenie podlega całkowita cena brutto podana przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.  

Liczba punktów, która można uzyskać w kryterium Cena zostanie obliczona według 
następującego wzoru: 

X = (Cmin/Cx)*95 pkt 

gdzie, 

X -  liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie 

Cmin – najniższa cena brutto w ofertach złożonych na realizację zamówienia  

Cx - cena brutto oferty ocenianej. 

2. Kryterium Warunki płatności transz wynagrodzenia za wykonanie części usługi 

Ocenie podlega liczba transz wynagrodzenia, które Zamawiający zapłaci za wykonanie części 

przedmiotu zamówienia (warunki podstawowe z długością okresów częściowego rozliczenia 

określone są w pkt. XII ust. 3), podana przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.  

Liczba punktów, która można uzyskać w kryterium Warunki płatności transzy wynagrodzenia za 

wykonanie części usługi: 

 2 transze wynagrodzenia                                                         – 0 pkt 

 1 transza wynagrodzenia (po wykonaniu całości usługi)  – 5 pkt 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być złożona do dnia 26 maja 2017 roku w jeden ze sposobów: 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hanna.rachwald@otop.org.pl  

 w wersji pisemnej pocztą tradycyjną na adres: Pomorskie Biuro OTOP, ul. Lipowa 4, 84-230 

Rumia lub osobiście złożona w biurze od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-16.00. 

2. Liczy się data wpływu oferty. 

3. 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. 

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

złożonych wcześniej ofertach podstawowych. 

X. 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. 

XI. 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; 
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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. 

XII. ZAWARCIE UMOWY I FORMA PŁATNOŚCI 

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 15 VIII 2017, obejmujący: 

 w Obszarze wypasowym I: wypas w ilości DJP 36-38 (bydło oraz konie), montaż 

rozbieralnej kładki dla pieszych, bieżącą wymianę złamanych żerdzi w ogrodzeniu 

działek rolnych; 

 w Obszarze wypasowym II: wypas w ilości DJP 35-37, bieżącą wymianę złamanych 

żerdzi w ogrodzeniu działek rolnych, udrożnienie odpływu nadmiaru wody z działki PF 

oraz udrożnienie ujścia kanału Beka, o ile kierownik rezerwatu wskaże na taką 

konieczność. 

b)  II etap do 15 XI 2017, obejmujący: 

 w Obszarze wypasowym I: wypas w ilości DJP 36-38 (bydło oraz konie) ), a następnie 

zabranie zwierząt z pastwisk po sezonie, bieżącą wymianę złamanych żerdzi w 

ogrodzeniu działek rolnych, demontaż sprzętu wypasowego, bram grodzeniowych, 

zbiór elementów ogrodzenia ruchomego po zakończeniu wypasu, demontaż 

rozbieralnej kładki dla pieszych, wykonanie serwisu sprzętu powierzonego przez 

Zamawiającego i przekazanie zgodnie z protokołem Zamawiającemu. 

 w Obszarze wypasowym II: wypas w ilości DJP 35-37, a następnie zabranie zwierząt z 

pastwisk po sezonie,  bieżącą wymianę złamanych żerdzi w ogrodzeniu działek rolnych,  

udrożnienie odpływu nadmiaru wody z działki PF oraz udrożnienie ujścia kanału Beka, o 

ile kierownik rezerwatu wskaże na taką konieczność, demontaż sprzętu wypasowego, 

bram grodzeniowych, zbiór elementów ogrodzenia ruchomego po zakończeniu wypasu, 

wykonanie serwisu sprzętu powierzonego przez Zamawiającego i przekazanie zgodnie z 

protokołem Zamawiającemu. 



 

 

Na etapie oceny ofert Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za ofertę uwzględniającą 1 

transzę wynagrodzenia (faktura będzie wystawiona za wykonywanie całości usługi). 

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. 

XIII. 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 Zamawiającego, jak i decyzjami instytucji zarządzającej 

terenem. 

b) Zmiany terminu, zakresu lub metody wykonywania przedmiotu Umowy, ze względu na 

szczególe warunki atmosferyczne i hydrologiczne panujące w rezerwacie, których 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. 

XIV. 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 9 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

XV. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Adres do korespondencji: 
Pomorskie Biuro OTOP, 84-230 Rumia, ul. Lipowa 4 

2. Dodatkowych informacji udzielają:  
Florian Kowalczuk, email: florian.kowalczuk@otop.org.pl  
Hanna Rachwald, e-mail: hanna.rachwald@otop.org.pl  

 
XVI.Załączniki 

1. Lokalizacja obszaru wykonania zamówienia 
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2. Rozmieszczenie obszarów wypasowych 

3. Obowiązujący przelicznik DJP 

4. Lokalizacja działek rolnych, na których prowadzony jest wypas 

5. Lokalizacja kładek   

6. Lista sprzętu i materiałów, które Zamawiającego może udostępnić Wykonawcy  

7. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

8. Formularz ofertowy 

9. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 

  



 

 

Załącznik nr 1.  
do zapytania ofertowego nr 521/2017/04 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego nr 521/2017/01 

 
Rozmieszczenie obszarów wypasowych 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   Załącznik nr 3.  
do zapytania ofertowego nr 521/2017/04 

 
 
Obowiązujący współczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na jednostki DJP  

        

Lp. Rodzaj zwierząt 

Współczynnik 
przeliczania 

 sztuk rzeczywistych 
na DJP 

Lp. 
Rodzaj 

zwierząt 

Współczynnik 
przeliczania 

 sztuk 
rzeczywistych 

na DJP 

  Konie ras dużych / Konie pozostałe
1), 2)

   Trzoda chlewna 
2)

 

1. Ogiery, klacze, wałachy 1,2 23. Knury 0,4 

2. Źrebaki powyżej 2 lat 1 24. Maciory 0,3 

3. Źrebaki od 1 roku do 2 lat 0,8 25. 

Warchlaki 
od 2 do 4 
m-cy 0,07 

4. Źrebaki od 1/2 do 1 roku 0,5 26. 
Prosięta 
do 2 m-cy 0,02 

5. Źrebięta do 1/2 roku 0,3 27. Tuczniki 0,14 

  Konie ras małych (m.in. hucuł, konik polski)
1), 2)

   
 Owce 

1), 2)
 

6. Ogiery, klacze, wałachy 0,6 28. 

Owce 
powyżej 1 
i 1/2 roku 0,1 

7. Źrebaki powyżej 2 lat 0,5 29. 

Tryki 
powyżej 1 
i 1/2 roku 0,12 

8. Źrebaki powyżej 1 roku 0,35 30. 

Jagnięta 
do 3 i 1/2 
miesiąca 0,05 

9. Źrebaki od 1/2 do 1 roku 0,2 31. Tryczki 0,08 

10. Źrebięta do 1/2 roku   0,12 32. Maciorki 0,1 

  Bydło 
1), 2)

    Drób
 2)

 

11. Buhaje 1,4 33. 
Kury, 
kaczki 0,004 

12. Krowy 1 34. Gęsi 0,008 

13. Jałówki cielne 1 35 Indyki 0,024 

14. Jałówki powyżej 1 roku 0,8 36 Perlice 0,003 

15. Jałówki od 1/2 do 1 roku 0,3    Inne 
2)

 

16. Opasy powyżej 1 roku 0,8 37 Jelenie 0,29 

17. Opasy od 1/2 do 1 roku 0,3 38 Daniele 0,12 

18. Cielęta do 1/2 roku 0,15 39 Króliki 0,007 

  
 

      

1) 
Wg Zał. Nr 1. do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-
klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415) 
2)

 Wg Zał. Nr 4. do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo 
ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 370) 

 
 

 



 

 

 Załącznik nr 4. 
do zapytania ofertowego nr 521/2017/04 

 
Lokalizacja działek rolnych, na których prowadzony jest wypas 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 5. 
do zapytania ofertowego nr 521/2017/04 

 
Lokalizacja kładek 
 

 
  



 

 

 Załącznik nr 6. 
do zapytania ofertowego nr 521/2017/04 

 
Lista sprzętu i materiałów, które Zamawiający może udostępnić  Wykonawcy 

 
Dla Obszaru wypasowego I: 

1. Beczkowóz z wanienkami i kranami – 1 szt.  

2. Wiertnica marki OLEO MAC MTL 51 

3. Dostępny drut przewodzący prąd  

4. Taśma do wypasu 

5. Płyta jumbo (1 szt.) wraz ze skrzynką metalową chroniącą akumulatory przed kradzieżą 

6. Podkaszarka ręczna marki Husquarna 343 R 

Dla Obszaru wypasowego II: 

1. Beczkowóz z wanienkami i kranami – 1 szt.  

2. Pompa marki OHV, wraz z wężem plastikowym ze smokiem i wężem poliestrowym, 

tłoczonym H-52-15 ŁA  

3. Dostępny drut przewodzący prąd  

4. Taśma do wypasu 

5. Płyta jumbo (1 szt.) wraz ze skrzynką metalową chroniącą akumulatory przed kradzieżą 

6. Podkaszarka ręczna marki Husquarna 343 R 

 

 

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie materiały eksploatacyjne do udostępnionego sprzętu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 7 

do zapytania ofertowego nr 521/2017/01 
 

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 nr 

521/2017/04 na przeprowadzenie wypasu zwierząt w ramach zadań ochrony czynnej na terenie 

rezerwatu przyrody Beka w 2017 r. w związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i 

ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

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 6 do zapytania 

ofertowego oraz możliwością przechowania sprzętu i urządzeń udostępnionych przez 

Zamawiającego, gwarantującego utrzymanie ich dobrego stanu i sprawności; 

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 nr 8 

do zapytania ofertowego nr 521/2017/04 
 

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

521/2017/04 na przeprowadzenie wypasu zwierząt w ramach zadań ochrony czynnej na terenie 

rezerwatu przyrody Beka w 2017 r. w związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i 

ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, przedstawiamy swoją ofertę: 

A. Obszar wypasowy I 

Całkowita cena netto*: …………………………………………………………………………………………….…………………………. 

Słownie kwota netto*: ………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Cena całkowita brutto: ……………………………………………………………………………………….………………………..….. 

Słownie kwota brutto: …………………………………………………………………………………………………………..…………. 

Transze wynagrodzenia (liczba) ………………………………………………………………………………………………………….. 

B. Obszar wypasowy II 

Całkowita cena netto*: …………………………………………………………………………………………….…………………………. 

Słownie kwota netto*: ………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Cena całkowita brutto: ……………………………………………………………………………………….………………………..….. 

Słownie kwota brutto: …………………………………………………………………………………………………………..…………. 

Transze wynagrodzenia (liczba) ………………………………………………………………………………………………………….. 

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.  

3. W przypadku 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 nr 9 
do zapytania ofertowego nr 521/2017/04 

 
 

 
................................................. 2016 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 w ramach realizacji projektu „Zrównoważona turystyka i 

ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, z siedzibą w Markach przy ul. 

Odrowąża 24.  

 

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) 


