
 

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty na działanie jakie w najbliższym czasie zamierza zrealizować  Ogólnopolskie 
Towarzystwo 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. 
 
 

Kraków 01.06.2018 
ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 555/2018/3 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy – podmiot 
upoważniony do ponoszenia wydatków w projekcie o numerze  POIS.02.04.00-00-0020/17-00  "Karpaty łączą 
– Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w 
Karpatach”. 
Beneficjentem projektu jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o  Środowisku 
UNEP/GRID , ul. Erazma Ciołka 13, 01-445 Warszawa 
 
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Kod CPV zamówienia (słownik kodów zamówień):   
90711500-9  

 
W każdym z trzech sezonów prac (2018, 2019 i 2020) derkacze (łącznie 16 os.) zostaną odłowione 
i oznakowane na obszarach poddanych wypasowi owiec. W sezonie 2018 będą to obszary położone 
w  województwie małopolskim – (1) hala Gorc Kamienicki (powiat limanowski, gmina Kamienica) oraz (2) łąki 
w sąsiedztwie torfowiska Baligówka (powiat nowotarski, gmina Czarny Dunajec). W sezonach 2019-2020 
będą to powyższe obszary, lub obszary w woj. śląskim, zlokalizowane w Beskidzie Śląskim lub Żywieckim, 
a  informacje o dokładnej lokalizacji odłowów Zamawiający przekaże do dnia 31 grudnia roku 
poprzedzającego prace terenowe. 
Prowadzone badania obejmować będą: 
A. Odłowienie 16 osobników derkaczy Crex crex na pastwiskach poddanych wypasowi owiec i wyposażenie 
ich w nadajniki telemetryczne z modułem GPS-UHF. Ptaki będą odławiane w latach 2018–2020 (2018 – 5 os.; 
2019 – 6 os.; 2020 – 5 os.) w okresie lęgowym (od maja do końca czerwca), w porze nocnej.  
B. Zdalny odczyt danych zgromadzonych przez urządzenia telemetryczne, którymi oznakowano ptaki. 
W trakcie tych prac konieczne będzie zbliżenie się do osobnika oznakowanego urządzeniem GPS-UHF na 
odległość co najmniej 200 metrów, w celu umożliwienia transmisji danych pomiędzy urządzeniem a stacją 
bazową.  
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
- pomoc techniczna przy badaniach telemetrycznych derkaczy Crex crex realizowanych w latach 2018-2020. 
W szczególności do obowiązków Wykonawcy w ramach prowadzony wyżej prac należeć będzie: 
- udział w odłowach derkaczy. Asystowanie w odłowwach prowadzonych przez pracowników projektu 
(obejmujące m.in. pomoc w lokalizowaniu ptaków, rozstawianiu sieci, wabieniu przy użyciu głośników). Prace 
 



 

 

 
 prowadzone w porze nocnej, w okresie 10 maja – 30 czerwca (tylko w sezonie 2018 w okresie: 15 czerwca – 
10 lipca). Szacowany czas trwania: 2-4 kontrole w trakcie 1 sezonu; łącznie w trakcie projektu: 6-12 kontroli.- 
przeprowadzenie odczytu danych. Przeprowadzenie sczytania danych z nadajników GPS, przy użyciu stacji 
bazowej, obejmujące odszukanie ptaków na powierzchni badawczej (min. dystans do ptaków 200 m) 
i  dokonanie zdalnego odczytu. Prace prowadzone w porze dziennej (lub w przypadku słabej aktywności 
ptaków w porze nocnej), w okresie 15 maja – 15 sierpnia (tylko w sezonie 2018 w okresie: 15 czerwca – 
15  sierpnia). Szacowany czas trwania: 4 – 6 kontroli w czasie 1 sezonu; łącznie w trakcie projektu:                 
12– 18  kontroli. 
Dokładna liczba kontroli zależy od efektywności odłowów i odczytywania danych z nadajników. Zamawiający 
określa ją jako min. 5, a max. 10 w 1 sezonie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu odczytane dane 
w ustalonej formie, w terminie do 14 dni od dokonania ich odczytu z urządzenia telemetrycznego. 
Zamawiający zapewnia sprzęt niezbędny do odłowienia derkaczy (m.in. sieć ornitologiczna, podbierak, 
głośnik), a także  sprzęt niezbędny do dokonania odczytu danych z założonych nadajników telemetrycznych 
(tzw. stacja bazowa z osprzętem). 
Zamawiający deklaruje, że podczas wyjazdów których celem będzie odłowienie ptaków, zapewni on udział 
swojego przedstawiciela. Przedstawiciel Zamawiającego będzie również brak udział w części wyjazdów 
przeznaczonych na odczyty danych z urządzeń telemetrycznych. Zamawiający zapewnia przeszkolenie 
w zakresie odłowu ptaków, instalacji urządzeń telemetrycznych i ich obsługi (w tym zdalnego odczytu 
danych). 
   
III. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH  

1. Zamówienie nie jest podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 
częściowych.  

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

 
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

Wykonawca, który zostanie wyłoniony spośród złożonych ofert jest zobowiązany wykonać usługę będącą 
przedmiotem zamówienia tj. udział odłowie 16 osobników derkaczy oraz zdalnym odczytaniu danych 
z  nadajników w terminie wskazanym przez Zamawiającego w okresie 10 maja – 15 sierpnia  w sezonach 
2018, 2019, 2020 oraz przekazanie Zamawiającemu danych odczytanych z założonych urządzeń 
telemetrycznych w terminie do 14 dni od dokonania ich odczytu z urządzenia telemetrycznego. 
 
 
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. 
 Nie dotyczy 
 

3. Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
Nie dotyczy 
 
 



 

 

 
 

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 
warunku. 
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą,  
która posiada zezwolenie na obrączkowanie dzikich ptaków na terenie Polski wydane przez Stację 
Ornitologiczną MiIZ PAN.  
Wykonawca uzyska punkty w zakresie kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia zgodnie  z  rozdz.  VI  niniejszego ogłoszenia ofertowego. 

 

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

 
VI. KRYTERIA I TRYB OCENY OFERT 

 

 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami : 

1. Cena ofertowa za wykonanie 1 kontroli ( czas kontroli nie przekroczy 8 godzin)– 40%  
W zakresie kryterium ceny, oferent może uzyskać 0–40 punktów, zgodnie z formułą: 

Kc = (Cena minimalna w zbiorze ofert / Cena oferty badanej)  x 100 pkt x 40%  

2. Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji wskazanej części 
zamówienia – 60%: 
W zakresie kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia, oferent może uzyskać maks. 60 punktów,  

 
Kk = suma punktów przyznanych osobie wyznaczonej do realizacji zamówienia 
Punkty będą przyznawane na podstawie złożonego Załącznika 2, za: 

 Doświadczenie w monitoringu telemetrycznym dzikich zwierząt, potwierdzone udziałem w programach 
badawczych, inwentaryzacyjnych, monitoringowych = za każdy program 10 pkt., maksymalnie łącznie 
30 pkt. 

 Doświadczenie w odłowach dzikich ptaków, potwierdzone udziałem w programach badawczych, 
inwentaryzacyjnych, monitoringowych = za każdy program 5 pkt, maksymalnie łącznie 15 pkt. 

 Doświadczenie w monitoringu / inwentaryzacji derkacza potwierdzone udziałem w programach 
badawczych, inwentaryzacyjnych, monitoringowych = za każdy program 5 pkt., maksymalnie łącznie 
15 pkt. 

 Łącznie za wszystkie programy można uzyskać maksymalnie 60 pkt. 
 

Weryfikacja doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia możliwa będzie na podstawie: 
a) zaświadczenia organizatora prac; b) kopii dokumentów poświadczających udział w pracach (umowa, 
protokół zdawczo-odbiorczy prac itp.) podpisanych przez organizatora prac; c) publikacji naukowej.  

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów (obliczoną 
według wzoru: Kc + Kk).  
Jeżeli  nie  można  wybrać  oferty  najkorzystniejszej  z  uwagi  na  to,  że  dwie  lub  więcej  ofert  
przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera 
ofertę z najwyższą liczbą punktów uzyskanych za kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia. Jeżeli dalej nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, 
gdyż dwie lub więcej ofert uzyskają  taką samą liczbę punktów w kryteriach oceny: „Cena” i „Kwalifikacje  



 

 

 
zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”  Zamawiający  wezwie 
Wykonawców którzy złożyli te oferty  do  złożenia dodatkowych ofert cenowych. Wykonawcy składając 
oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach 
podstawowych.  
 

 
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca powinien złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie z dołączonym do 
zapytania wzorem (Załącznik1). Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.  

2. Cena przedstawiona  przez Wykonawcę w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki  
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (całkowity koszt jaki poniesie Zamawiający), w tym: 
a) kwotę podatku VAT (w przypadku, gdy Wykonawca jest podatnikiem VAT), 
b) należne składki ( płacone przez zleceniodawcę oraz zleceniobiorcę ) na ubezpieczenie społeczne 

i  zdrowotne wynikające każdorazowo z przepisów o ubezpieczeniach społecznych 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.  

Cena powinna być podana w zł polskich z dokładnością nie większą niż 2 miejsca po przecinku. 
3. Aby otrzymać punkty w zakresie kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do 

realizacji zamówienia Wykonawca powinien złożyć wypełnione i podpisane oświadczenia (Załącznik 2). 
4. Wykonawca powinien złożyć podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

z  Zamawiającym  (Załącznik 3). 
 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Ofertę należy złożyć lub przesłać: 
• Małopolskie Biuro OTOP: 31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 10/1a,  
• lub  elektronicznie (skany podpisanych dokumentów)  na e-mail:  anna.frankiewicz@otop.org.pl  
 

Termin składania ofert mija 11.06.2018 o godz. 12:00. 
 
IX. 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. Cena wskazana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia - całkowity koszt jaki poniesie Zamawiający. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane prace zostanie obliczone wg wzoru: cena za 1 
kontrolę x ilość kontroli w których wykonawca brał udział . Wykonawca wystawi Zamawiającemu 
rachunek w oparciu o podpisany przez obie strony zamówienia protokół zdawczy prac określający  ilość 
kontroli w których wykonawca brał udział.  

5. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 
Zamawiający   zawrze   umowę  ramową   na   wykonywanie   prac  na  lata 2018-2020. Na  podstawie tej   
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umowy w każdym roku podpisana będzie umowa zlecenia obejmująca swym zakresem okres w którym 
wykonywane  będą prace w terenie.  

 

X. INFORMACJA O DOPUSZCZALNOŚCI WARUNKÓW ZMIAN 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: 
1. Zmian terminu, zakresu lub metody wykonywania prac terenowych, spowodowane przesunięciami 
w  harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej, a także z innych przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego. 
2. Warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących 
w  dniu zawarcia umowy. 

 

XI. 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 Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w imieniu Zamawiającego 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

XII. TRYB KORESPONDENCJI OFERENTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM 

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, przekazując swoje 
zapytanie pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. Zamawiający odpowie poprzez upublicznienie 
odpowiedzi na pytania. 
 

XIII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 

1. Wyjaśniania treści ofert z Oferentami w przypadku, gdy są one niejednoznaczne, niejasne lub budzą 
wątpliwości Zamawiającego. 

2. Zamknięcia postępowania prowadzonego w drodze ofertowego bez wyboru najkorzystniejszej 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. 
 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

XV. ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik 1 - Formularz oferty 
Załącznik 2 - Oświadczenie : Wykaz ekspertów wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji  zamówienia 

oraz ich doświadczenie potrzebne do punktacji w kryterium Kk 



 

 

 
Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym 
 
W razie wątpliwości lub pytań, proszę o kontakt : 

• w sprawach merytorycznych : Tomasz Wilk, tel. 12 442 95 36 w. 705  , e-mail: tomasz.wilk@otop.org.pl  
• w pozostałych : Anna Frankiewicz, tel. 12 442 95 36 w. 702 , e-mail: anna.frankiewicz@otop.org.pl 

 
 
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane również w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl  pod 
numerem 1115686 w dniu 01.06.2018 
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