
 

 

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty na działanie realizowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w 

ramach projektu "Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” o numerze 

POIS.02.04.00-00-0023/17-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Marki, 19 marca 2019 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 560/2019/03 

I. ZAMAWIAJĄCY  

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

beneficjent projektu o numerze POIS.02.04.00-00-0023/17-00 "Czynna ochrona kraski Coracias 

garrulus na Równinie Kurpiowskiej”.  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Kod CPV zamówienia (słownik kodów zamówień):  Kod: 90721700-4 Usługi ochrony gatunków 

zagrożonych 

Przedmiotem zamówienia jest: Koordynacja prac w terenie na obszarze realizacji ww. projektu w 

latach 2019 -2021 w łącznym wymiarze nie więcej niż 225 dni, tj. 1 800 roboczogodzin ze 

zbliżonym podziałem liczby godzin do przepracowania w poszczególnych trzech sezonach. Obszar 

realizacji projektu znajduje się na styku trzech województw, tj. woj. mazowieckiego, podlaskiego i 

warmińsko-mazurskiego (obszar realizacji projektu zawarto w Załączniku nr 1).  

Działania projektowe, w których będzie brał udział koordynator terenowy projektu: 

1. Wieszanie budek lęgowych na drzewach dla krasek i ich pielęgnacja.  

(podróże po terenie związane z realizacją zamówienia ok. 1400 km, średnio pomiędzy 400 -500 km w sezonie) 

2. Zabezpieczenie lęgów przed drapieżnikami. 

(podróże po terenie związane z realizacją zamówienia ok. 750 km, średnio pomiędzy 200 -300 km w sezonie) 

3. Dokarmianie krasek w okresach niesprzyjającej pogody. 

(podróże po terenie związane z realizacją zamówienia ok. 750 km, średnio pomiędzy 200 -300 km w sezonie) 

4. Zapewnienie alternatywnych żerowisk w pobliżu miejsc gniazdowania krasek. 

(podróże po terenie związane z realizacją zamówienia ok. 1400 km, średnio pomiędzy 400 -500 km w sezonie) 

5. Instalacja czatowni. 

(podróże po terenie związane z realizacją zamówienia ok. 750 km, średnio pomiędzy 200 -300 km w sezonie) 

6. Pilnowanie wybranych stanowisk lęgowych. 

(podróże po terenie związane z realizacją zamówienia ok. 1700 km, średnio pomiędzy 500 -650 km w sezonie) 

 



 

 
 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach ww. działań należeć będzie: 

1. Wybór miejsc do realizacji szczegółowych działań po konsultacjach z doradcą naukowym oraz 

wskazywanie Wykonawcom miejsc do wyłonionych do realizacji poszczególnych działań. 

2. Prowadzenie uzgodnień z właścicielami gruntów i uzyskanie od nich zgód na piśmie na 

realizację działań projektowych. 

3. Współpraca oraz nadzór nad pracą wykonawców i odbiór prac w terenie. 

4. Kontrola realizacji prac wykonawców wraz z weryfikacją raportów/dokumentacji 

porealizacyjnej. 

5. Przygotowanie dokumentów – sprawozdań z realizacji i efektów zadań. 

6. Pozyskiwanie wolontariuszy pilnujących stanowisk  lęgowych kraski oraz bieżąca współpraca 

z nimi, w tym podpisanie umów z wolontariuszami i przygotowanie raportów ze współpracy z 

wolontariuszami. 

7. Reagowanie na działania nieprzewidziane i przekazywanie informacji doradcy naukowemu i 

koordynatorowi projektu. 

8. Prowadzenia bieżących konsultacji z doradcą naukowym projektu oraz koordynatorem 

projektu. 

9. Zachowanie poufności nt. lokalizacji miejsc lęgowych krasek w czasie trwania projektu oraz 

po jego zakończeniu 

III.  INFORMACJA O DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH 

1. Zamówienie nie jest podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza możliwość 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. koordynacji terenowej projektu w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego w okresie od ok. 1 kwietnia do 30 listopada w sezonie 2019 i od 1 lutego do 

30 listopada w sezonach 2020, 2021 oraz przekazanie Zamawiającemu comiesięcznych raportów 

z realizacji zadania wraz z kartą czasu pracy wypełnioną na wzorcu przekazanym przez 

Zamawiającego. Liczba roboczogodzin w kolejnych miesiącach do przepracowania nie jest stała i 

jednakowa dla wszystkich miesięcy a jest uzależniona od biologii gatunku, harmonogramu prac 

oraz aktualnych potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. 

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. 

Na  spełnienie tego warunku Wykonawca powinien udokumentować, że w pięciu ostatnich 



 

 
 

latach (przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu)  lub jeśli okres 

jego działalności jest krótszy wykonał 3 usługi lub brał udział w pracach/projektach 

badawczych obejmujących działania z zakresu ochrony czynnej ptaków,  monitoringu lub 

inwentaryzacji. Potwierdzeniem wykonania usług/uczestnictwa w projektach badawczych 

będą protokoły odbioru, zaświadczenia organizatora prac, publikacje naukowe. 

Na etapie składania ofert Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu tego warunku wraz 

z  wykazem wykonanych usług/uczestnictwa w projektach. 

Wykonawca, którego oferta uzyska najwięcej punktów, przed podpisaniem umowy, zostanie 

wezwany do złożenia dokumentów/ kopii lub skanów dokumentów o których mowa powyżej.  

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. Wykonawca uzyska punkty w zakresie kryterium kwalifikacje zawodowe 

i  doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  za doświadczenie tych osób 

polegające na wykonaniu prac polegających na monitoringu lub inwentaryzacji kraski 

(zgodnie z  rozdz. VI 2 niniejszego zapytania) . Weryfikacja doświadczenia osoby wyznaczonej 

do realizacji zamówienia możliwa będzie na podstawie:  

a) zaświadczenia organizatora prac  

b)  dokumentów poświadczających udział w pracach (umowa, protokół zdawczo-odbiorczy 

prac itp.) podpisanych przez organizatora prac  

c) publikacji naukowej. 

Na etapie składania ofert Wykonawca składa oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych 

i   doświadczeniu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia niezbędnych do oceny oferty. 

Wykonawca, którego oferta uzyska najwięcej punktów, przed podpisaniem umowy, zostanie 

wezwany do złożenia dokumentów/ kopii lub skanów dokumentów potwierdzających 

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  zawarte w oświadczeniach. 

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 za wykonanie zamówienie (1800 rbg)– 50%  

W zakresie kryterium ceny, oferent może uzyskać 0–50 punktów, zgodnie z formułą:  

Kc = (Cena minimalna w zbiorze ofert / Cena oferty badanej) x 100 pkt x 50%  

Cena = stawka za roboczogodzinę x 1800 roboczogodzin 

 

2. Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 

50%:  



 

 
 

W zakresie kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia, oferent może uzyskać maks. 50 punktów,  

Kk = suma punktów przyznanych osobie wyznaczonej do realizacji zamówienia  

Punkty będą przyznawane na podstawie złożonego Załącznika  3, za:  

 Doświadczenie w pracach z zakresu ochrony czynnej, monitoringu lub inwentaryzacji kraski  -   

udział w pracach w 1 sezonie z zakresu czynnej  ochrony, monitoringu lub inwentaryzacji  

25  pkt,  

 Łącznie można uzyskać maksymalnie 50 pkt. 

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów 

obliczoną według wzoru: Kc + Kk 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca powinien złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie z dołączonym 

do zapytania wzorem (Załącznik nr 2).  

Na etapie składania ofert Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku Wiedza 

i  doświadczenie  oraz  wykaz wykonanych usług lub  prac/projektów badawczych w których brał 

udział, obejmujących działania z zakresu ochrony czynnej ptaków,  monitoringu lub 

inwentaryzacji. 

Wykonawca, którego oferta uzyska najwięcej punktów, przed podpisaniem umowy, zostanie 

wezwany do złożenia dokumentów/kopii lub skanów dokumentów potwierdzających 

doświadczenie zawarte w oświadczeniach.  

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).  

c. koszty podróży związane z realizacją prac terenowych,  

W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej Zamawiający będzie zawierał  z Wykonawcą umowy 

zlecenia. 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 nr 3). 

Na etapie składania ofert Wykonawca składa oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych 

i  doświadczeniu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Wykonawca, którego oferta uzyska 

najwięcej punktów, przed podpisaniem umowy, zostanie wezwany do złożenia dokumentów/kopii 

lub skanów dokumentów potwierdzających  wymienione  w  oświadczeniu  doświadczenie. 



 

 
 

Wykonawca powinien złożyć podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub 

osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 4). 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć lub przesłać: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, 05-270 Marki, 

k. Warszawy, ul. Odrowąża 24, lub elektronicznie (skany podpisanych dokumentów) na 

e mail:  dorota.ochocinska@otop.org.pl. Termin składania ofert mija w dniu 29.03.2019 r.  

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, 

zostanie wezwany do złożenia dokumentów/ kopii lub skanów dokumentów potwierdzających 

doświadczenie zawarte  w oświadczeniach. 

3. Cena wskazana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia całkowity koszt jaki poniesie Zamawiający określony 

w  pkt  VII.2  zapytania. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane prace zostanie obliczone wg wzoru: 

cena  za  1  roboczogodzinę x liczba przepracowanych godzin. Wynagrodzenie będzie płatne na 

podstawie rachunków, które Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu  w oparciu 

o  podpisany przez obie strony zamówienia protokół zdawczy prac określający liczbę 

przepracowanych roboczogodzin.  

W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 

Zamawiający zawrze umowę ramową na wykonywanie prac na lata 2019-2021. Na podstawie tej 

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 wykonywania prac terenowych w poszczególnych sezonach, spowodowane 

warunkami fenologicznymi, 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. 

3. Możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy Strony przewidują  w następujących 

przypadkach: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) w  przypadku  gdy stawka za roboczogodzinę  z oferty złożonej przez Wykonawcę,  z powodu 

zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę, będzie niższa niż stawka ogłoszona 

w  aktualnym obwieszczeniu tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
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za pracę). W  takim wypadku zostanie sporządzony aneks z podniesieniem stawki za 

roboczogodzinę  do stawki równej kwocie minimalnego  wynagrodzenia. 

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 lub drogą elektroniczną. 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 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XV. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1-  Mapa z obszarem realizacji projektu. 

Załącznik nr 2-  Formularz oferty  wraz oświadczeniem o spełnianiu warunku Wiedza i doświadczenie  

oraz  wykaz wykonanych usług lub  prac/projektów badawczych w których brał udział.  

Załącznik nr 3- Oświadczenie: Wykaz kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych 

do realizacji zamówienia. 



 

 
 

Załącznik nr 4-Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. 

 

W razie wątpliwości lub pytań, proszę o kontakt z Panią Dorotą Ochocińską – koordynatorką 

projektu, tel. 22 761 82 05 wew. 206, e-mail: dorota.ochocinska@otop.org.pl  

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane również w Bazie Konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl pod numerem 1174379 w dniu 19 marca 2019 r. 
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