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Załącznik 7 

 

 

Zamawiający: 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki 
NIP 957-05-53-373 
 
Wykonawca: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(pełna nazwa/firma lub imię i nazwisko, adres) 
 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

OFERTA  
na wykonanie autorskich opracowań w formie raportów dotyczących kontroli terenowych na wskazanych przez 
Zamawiającego 12 powierzchniach badawczych (halach objętych wypasem owiec) położonych w polskiej części Karpat, dla 
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w ramach projektu "Karpaty łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma 
czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w  Karpatach”  o numerze  POIS.02.04.00-00-0020/17-00  
współfinansowanego przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia  zgodnie z ogłoszeniem  ofertowym  nr 555/2018/1  dla Ogólnopolskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków,  ul. Odrowąża  24, 05-270 Marki w poniższym zakresie:  

Część 1 - autorskie opracowanie w formie raportu dla każdego z 2 sezonów osobno dotyczące kontroli terenowych na 
powierzchni HS01 (hala Góra Bucze i okolice)  
Cena ………………………………………………….(obejmuje wszystkie koszty i składniki  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia) 

Słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Część 2 - autorskie opracowanie w formie raportu dla każdego z 2 sezonów osobno dotyczące kontroli terenowych na 
powierzchni HS02 (hala Skałka-Złączana i okolica) 
Cena …………………………………………………. (obejmuje wszystkie koszty i składniki  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia) 

Słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Część 3 - autorskie opracowanie w formie raportu dla każdego z 2 sezonów osobno dotyczące kontroli terenowych na 
powierzchni HS03 (hala Góra Cisowa, Pod Błatnią i Szarówka) 
Cena ………………………………………………….(obejmuje wszystkie koszty i składniki  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia) 
Słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Część 4 - autorskie opracowania w formie raportu dla każdego z 2 sezonów osobno dotyczące kontroli terenowych na 
powierzchni HS04 (hala Bukowy Groń i okolice)  
Cena ………………………………………………….(obejmuje wszystkie koszty i składniki  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia) 
Słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Część 5 - autorskie opracowanie w formie raportu dla każdego z 2 sezonów osobno dotyczące kontroli terenowych na 
powierzchni HS05 (hala Stecówka i Pietroszonka) 
Cena ………………………………………………….(obejmuje wszystkie koszty i składniki  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia) 
Słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Część 6 - autorskie opracowanie w formie raportu dla każdego z 2 sezonów osobno dotyczące kontroli terenowych na 
powierzchni HS06 (hala Góra Matyska) 
Cena ………………………………………………….(obejmuje wszystkie koszty i składniki  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia) 
Słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Część 7 - autorskie opracowanie w formie raportu dla każdego z 2 sezonów osobno dotyczące kontroli terenowych na 
powierzchni HS07 (hala Długa Czerhla i Tyniok) 
Cena ………………………………………………….(obejmuje wszystkie koszty i składniki  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia) 
Słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Część 8 - autorskie opracowanie w formie raportu dla każdego z 2 sezonów osobno dotyczące kontroli terenowych na 
powierzchni HS08 (hala Mała Czantoria i Wielka Czantoria) 
Cena ………………………………………………….(obejmuje wszystkie koszty i składniki  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia) 
Słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Część 9 - autorskie opracowanie w formie raportu dla każdego z 2 sezonów osobno dotyczące kontroli terenowych na 
powierzchni HS09 (hala Cienków Niżny) 
Cena ………………………………………………….(obejmuje wszystkie koszty i składniki  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia) 
Słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Część 10 - autorskie opracowanie w formie raportu dla każdego z 2 sezonów osobno dotyczące kontroli terenowych na 
powierzchni HS10 (hala Cienków Postrzedni, Wyszni) 
Cena ………………………………………………….(obejmuje wszystkie koszty i składniki  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia) 
Słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Część 11 - autorskie opracowanie w formie raportu dla każdego z 2 sezonów osobno dotyczące kontroli terenowych na 
powierzchni HZ01 (hala Przegibek i Przysłop Potocki) 
Cena ………………………………………………….(obejmuje wszystkie koszty i składniki  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia) 
Słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Część 12 - autorskie opracowanie w formie raportu dla każdego z 2 sezonów osobno dotyczące kontroli terenowych na 
powierzchni HZ02 (Rycerka i okolice (Sobański)) 
Cena ………………………………………………….(obejmuje wszystkie koszty i składniki  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia) 
Słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Deklarujemy, że oferta jest ważna 40 dni od daty sporządzenia. 
 
Oświadczamy, 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, na warunkach określonych w zapytaniu 
ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

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

podpis (pieczątka)  Wykonawcy lub jego przedstawiciela/pełnomocnika 


