
 

 

 

SZACOWANIE CENOWE ZAMÓWIENIA 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem magazynów, w związku z realizacją projektu „Czynna  

ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej", współfinansowanego przez Unię 

Europejską ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem 2 przestrzeni magazynowych do przetrzymywania sprzętu 

wykorzystywanego w ramach projektu przez okres 30 miesięcy. Przestrzenie magazynowe będą 

określane dalej jako: Magazyn nr 1 i Magazyn nr 2 

Każdy z magazynów powinien charakteryzować się co najmniej: 

 Pomieszczeniem w zadaszonym, szczelnym oraz zamykanym budynku o powierzchni 

minimum 10 m2, z dostępem do energii elektrycznej (oświetlenie, dostęp do prądu). 

 Powierzchnią niezadaszoną na terenie ogrodzonym minimum 20 m2. Oba elementy nie 

powinny być od siebie oddalone nie więcej niż 5 metrów. 

Wynajmujący potwierdzi na piśmie prawo dysponowania oferowanymi powierzchniami. 

Wynajmujący umożliwi Zamawiającemu oraz wskazanym przez niego podmiotom (dostawcom, 

współpracownikom, itd.) swobodny dostęp do magazynów wraz z przekazaniem kluczy do 

magazynów. Magazyny będą do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego. Lokalizacja magazynów 

powinna umożliwiać dojazd samochodom dostawczym. 

3. Przetrzymywanym sprzętem będą: 

 stacje dokarmiania wraz ze wszystkimi elementami 

 budki lęgowe  

 czatownie  

 wszelkie inne przedmioty związane z projektem. 

4. Lokalizacja: magazyny powinny być zlokalizowane: 

 Magazyn nr 1 na obszarze gminy Lelis 

 Magazyn nr na obszarze gmin Kolno 

5. Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z obsługą magazynów tj. koszt 

utrzymania porządku, oświetlenia i wszelkie inne koszty eksploatacyjne. 



 

 
 

6. Forma płatności – w trzech transzach przelewem w ciągu 14 dni po otrzymaniu rachunku lub 

faktury VAT, wystawionych zgodnie z harmonogramem: 

1. I transza: grudzień 2019 r., obejmująca 30% wartości zamówienia 

2. II transza: grudzień 2020 r., obejmująca 40% wartości zamówienia 

3. III transza: wrzesień 2021 r., obejmująca 30% wartości zamówienia 

7. Dopuszcza się składanie ofert częściowych tylko na Magazyn nr 1 lub Magazyn nr 2. Oferty na 

każdy magazyn będą rozpatrywane oddzielnie. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Okres wynajmu: od 1 kwietnia 2019 roku do 30 września 2021 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


