
 

 

 

Marki,  dnia 23 marca 2018r. 
 

Ogłoszenie o sprostowaniu treści  i wydłużeniu terminu składania ofert 
 

ROZEZNANIA CENOWEGO  z dnia 22 marca 2018 
 

Wykonanie autorskich opracowań w formie raportu z prac monitoringowych wykonanych na wskazanej  powierzchni 
badawczej w okresie wiosennym i letnim na wybranych halach położonych w polskiej części Karpat. 

 
I. Prowadzący rozeznanie: 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
ul. Odrowąża 24 
05-270 Marki 

II. 
Osoby uprawnione do kontaktu: 
Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:   
Tomasz Wilk  mail: tomasz.wilk@otop.org.pl, tel. 12 442 95 36 w. 705 

III. 
Opis przedmiotu  dla którego prowadzone jest szacowanie wartości: 
Opracowanie dotyczące kontroli terenowych na wskazanych przez Zamawiającego 12 powierzchniach badawczych (halach objętych 
wypasem owiec) położonych w polskiej części Karpat. 
Kontrole terenowe zostaną przeprowadzone zgodnie z instrukcją, którą dostarczy Zamawiający (stanowiące Załącznik 1 i 2 do niniejszej 
oferty) i odbędą się w latach 2018, 2019, 2020. Prace terenowe będąca przedmiotem opracowania obejmą przeprowadzenie 
inwentaryzacji dla ptaków lęgowych (4 kontrole dzienne i 1 nocną), oraz inwentaryzacji wykorzystania siedlisk żerowiskowych (4 kontrole 
dzienne) na każdej z hal (o powierzchni w zakresie ok. 20–50 ha). Hale objęte monitoringiem położone są w Beskidzie Śląskim (10), 
Żywieckim (2) - ich listę przedstawia Zał. 3, a szczegółowe granice powierzchni badawczych Zamawiający przekaże Wykonawcy przed 
pierwszą kontrolą. Na każdej powierzchni prace terenowe zostaną przeprowadzone w ciągu dwóch sezonów badawczych – pierwszy etap 
w sezonie 2018, a drugi etap w sezonie 2019 lub 2020 (w każdym z tych dwóch lat prace obejmują 50% lokalizacji projektowych). 
Informację o tym, w którym roku (2019, czy 2020) Wykonawca realizować będzie drugi etap prac, Zamawiający przekaże Wykonawcy do 
dnia 31.12.2018.. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian dotyczących terminów lub przebiegu kontroli terenowych, 
a także lokalizacji powierzchni badawczych po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy. 
W ramach zamówienia  Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu autorskie opracowanie w formie raportu z prac 
przeprowadzonych na wskazanej  powierzchni badawczej. Opracowanie musi być sporządzone w oparciu o zebrane wyniki, które będą 
stanowiły załączniki do opracowania (mapa terenowa, wypełnione formularze), a także wpisane do bazy danych wyniki.  
 
zamiast:  
Propozycja cenowa powinna obejmować łączną cenę brutto za przygotowane opracowanie. Ze względu na znaczne różnice w wielkości 
poszczególnych powierzchni badawczych (w zakresie ok. 12,5 – 50 ha) można podać zakres kwot (min-max) odzwierciedlający różnice w 

wielkości powierzchni badawczych. 
 
winno być : 
Propozycja cenowa powinna obejmować cenę brutto za przygotowane opracowania na jednej powierzchni badawczej i obejmować 
powinna obydwa etapy prac (a więc 2 sezony badawcze). Ze względu na znaczne różnice w  wielkości poszczególnych powierzchni 
badawczych (w zakresie ok. 20-60 ha) można podać zakres kwot (min-max) odzwierciedlający różnice w wielkości powierzchni 
badawczych. Przekazane propozycja cenowe mają na celu szacowanie wartości zamówienia. 
 
IV. 
Wymagane warunki realizacji zamówienia: 
Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu opracowania  będące przedmiotem zamówienia do 30 sierpnia każdego roku w którym 
prowadzone są prace terenowe. 
 
V. 
W związku ze sprostowaniem treści rozeznania cenowego wydłuża się termin składania ofert o 1 dzień. 
Propozycję cenową  należy przesłać na adres:   biuro@otop.org.pl lub  tomasz.wilk@otop.org.pl  do dnia 30.03.2018 r. 

 
Jednocześnie oświadczamy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, 

Informacja ta ma na celu wyłącznie rozeznanie rynku.  
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