
 

 
 

Rumia, 03.02.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 574/2020/01 

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie prac 

polegających na udrożnieniu ujściowych odcinków dwóch kanałów (8B1 oraz Beka) na terenie 

rezerwatu przyrody Beka. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą przy ul. Odrowąża 4, 05-270 Marki 

II. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 

2. Kod CPV zamówienia (słownik kodów zamówień): 71311100-2 Usługi dodatkowe w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 

3. Uzasadnienie zamówienia 

Rezerwat przyrody „Beka” leży w północnej części województwa pomorskiego, w gminie Puck 

(Załącznik 1). Przedmiotem ochrony w rezerwacie są siedliska przyrodnicze: nadmorskie 

zalewane łąki (tzw. solniska nadmorskie), łąki trzęślicowe, szuwar turzycowy i torfowisko 

(mechowisko zasadowe) wraz ze stanowiskami rzadkich i zagrożonych wyginięciem roślin oraz 

bogata fauna ptaków. 

Zadania przewidziane do wykonania w ramach zamówienia stanowią kontynuację programu 

prowadzonego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków na mocy Porozumienia z 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz umowy użyczenia gruntów 

przez Gminę Puck i Starostwo w Pucku. Siedliska lęgowe ptaków oraz cenne zbiorowiska 

roślinne objęte są w rezerwacie działaniami, służącymi ich odtworzeniu i utrzymaniu bądź 

zatrzymaniu degradacji. W tym celu prowadzona jest m.in. ekstensywna gospodarka kośno-

pastwiskowa, jako podstawowy zabieg ochronny. Przedmiotowe działania mają na celu 

poprawę cyrkulacji wód powierzchniowych na terenie rezerwatu, co jest niezbędne do 

utrzymania właściwego stanu ochrony słonaw.  

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac polegających na udrożnieniu ujściowych 

odcinków dwóch kanałów (8B1 oraz Beka) na terenie rezerwatu przyrody Beka. Prace dotyczą 

ujściowych odcinków obu kanałów na długości: kanał 8B1  ok. 70 m, kanał Beka – ok. 50 m. 

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie rezerwatu przyrody „Beka” (Załącznik 1), 

Prace będą realizowane na urządzeniach melioracji szczegółowej zlokalizowanych zgodnie z 

Załącznikiem 2.  

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 



 

 
 

1) Udrożnienie ujściowych odcinków kanałów 8B1 i Beka, zgodnie z Załącznikiem 2, wg 

następujących zasad: 

a) Udrożnienie polegać ma na usunięciu z ujść ww. kanałów naniesionych przez wody 

Zatoki Puckiej materiałów, tj. piasku, która uniemożliwią wypływ wód z kanałów do 

zatoki. 

b) Do udrożnienia wykorzystać można sprzęt mechaniczny. Zaznacza się jednak, że 

możliwość dojazdu sprzętu mechanicznego jest ograniczona ze względu na brak 

utwardzonych szlaków komunikacyjnych. Ponadto sprzęt powinien być 

przystosowany do pracy na terenie podmokłym (szerokie ogumienie).  

c) Powstały w wyniku prac urobek: 

 w przypadku kanału 8B1 może zostać składowany na linii brzegowej, na południe 

od ujścia kanału; 

 w przypadku kanału Beka należy go przetransportować i złożyć na ścieżce (działka 

nr 97/4 obręb Osłonino) w celu przeprowadzenia prac naprawczych na przebiegu 

ścieżki (zasypanie dziur i kolein).  

2) Inne obowiązki Wykonawcy: 

a) Konsultowanie wszystkich ewentualnych zmian w wykonaniu z kierownikiem 

rezerwatu. 

b) Zamawiający po podpisaniu Umowy z wybranym Wykonawcą przeprowadzi szkolenie 

dotyczące zasad wykonywania zadania na terenie rezerwatu. 

 

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia będzie wykonany najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku. 

 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Warunek doświadczenia i wiedzy potrzebnej do realizacji przedmiotu zamówienia 

Zamawiający uzna za spełniony ten warunek, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu 

doświadczenia i wiedzy, w szczególności w zakresie wykonywania prac technicznych na 

terenach podmokłych. 

3. Warunek posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację niniejszego 

zamówienia 

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

 

Spełnienie warunków rozdz. IV. ust. 1-4. Wykonawca potwierdzi oświadczeniem, którego wzór 

stanowi Załącznik 3. 



 

 
 

Ocena wykazania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w 

oparciu o informacje zawarte w dokumentach.  

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent powinien złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie z dołączonym do 

zapytania wzorem (Załącznik 4). Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.  

2. Oferta powinna zawierać cenę za wykonania zadania, obejmującą wszystkie koszty związane z 

jego realizacją, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT, jeżeli jest 

obowiązujący) podaną w złotych polskich z dokładnością nie większą niż 2 miejsca po przecinku; 

nazwę i adres Oferenta; numer telefonu i adres email oraz datę sporządzenia oferty. 

3. Oferent powinien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, wymienionych w rozdz. IV, zgodnie z załączonym wzorem – Załącznik 4. 

4. Oferent powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie ze wzorem 

(Załącznik 5). 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty wprowadzone przez Oferenta muszą być 

naniesione w sposób umożliwiający odczytanie błędnego tekstu (przekreślone), parafowane i 

datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

  



 

 
 

 

VI. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH  

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych.  

 

VII.  KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Kryterium oceny 
Waga punktowa 
kryterium w % 

Cena brutto oferty 100 

Maksymalna liczba punktów równa jest wadze kryterium w %. 

Uzyskana liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 

Przyznawanie punktów poszczególnym ofertom będzie odbywało się wg następujących zasad: 
Ocenie podlega całkowita cena brutto podana przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.  

Liczba punktów, która można uzyskać zostanie obliczona według następującego wzoru: 

X = (Cmin/Cx)*100 pkt 

gdzie, 

X - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie 

Cmin - najniższa cena brutto w ofertach złożonych na realizację zamówienia  

Cx - cena brutto oferty ocenianej. 

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być złożona do dnia 12 lutego 2020 roku do godziny 16:00 w jeden ze 

sposobów: 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mariusz.miotke@otop.org.pl  

 w wersji pisemnej pocztą tradycyjną na adres: Pomorskie Biuro OTOP, ul. Lipowa 4, 84-230 

Rumia 

 osobiście w siedzibie Pomorskiego Biura OTOP od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-

16.00. 

2. Liczy się data wpływu oferty. 

3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych Oferentów, do 

złożenia w terminie 3 dni oferty dodatkowej. 

4. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych wcześniej ofertach podstawowych. 
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IX. TRYB KORESPONDENCJI OFERENTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM 

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, przekazując 

swoje zapytanie pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. 

X. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 

1. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne 

lub budzą wątpliwości Zamawiającego; 

2. wezwania do przedstawienia elementów cenotwórczych, mających wpływ na zaoferowaną cenę  

w przypadku, gdy cena wyda się rażąco niska w stosunku do szacowanej wartości przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający wyznaczy Oferentowi termin na przedstawienie wyjaśnień. W razie braku 

odpowiedzi bądź niepełnej odpowiedzi, Zamawiający uzna ofertę za nieważną z powodu 

przedstawienia nierealnej ceny naruszającej zasadę uczciwej konkurencji; 

3. uznawania za nieważne ofert złożonych po wyznaczonym terminie; 

4. uznawania za nieważne ofert niezgodnych z wymaganiami zapytania ofertowego; 

5. uznanie za nieważne ofert, które są niezgodne z przepisami prawa; 

6. zamknięcia postępowania prowadzonego w drodze zapytania ofertowego bez wyboru 

najkorzystniejszej oferty; 

7. zmiany/ modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,  w tym 

terminu składania i otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie powiadomi o każdej 

zmianie/modyfikacji treści zapytania ofertowego. 

 

XI. ZAWARCIE UMOWY I FORMA PŁATNOŚCI 

1. Wybrany Wykonawca podpisze Umowę na wykonanie zamówienia w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego. W przypadku osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą 

przewiduje się zawarcie umowy cywilno-prawnej. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia, w tym: 

a) podatek VAT (w przypadku, gdy Wykonawca jest podatnikiem VAT), 

b) należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy 

(w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej). 

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone podpisanym protokołem zdawczo-

odbiorczym. Płatność nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT lub rachunku do umowy w ciągu 30 dni od daty wystawienia, na konto 

wskazane w fakturze VAT lub rachunku do umowy. 

 

XII. INFORMACJA O DOPUSZCZALNOŚCI WARUNKÓW ZMIANY 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. Przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji 

projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z 



 

 
 

innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego, jak i decyzjami instytucji zarządzającej 

terenem. 

2. Zmiany terminu, zakresu lub metody wykonywania przedmiotu Umowy, ze względu na 

szczególne warunki atmosferyczne i hydrologiczne panujące w rezerwacie lub inne przyczyny, 

których w chwili zawarcia Umowy strony nie mogły przewidzieć. 

3. Warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych 

obowiązujących w dniu zawarcia umowy. 

 

XIII. 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 OTOP lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu OTOP lub osobami wykonującymi 

w jej imieniu 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy składa on wraz z ofertą oświadczenie o braku 

powiązań, o których mowa w ust. 2. 

4. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 5 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

 

XIV.  DODATKOWE INFORMACJE 

1. Adres do korespondencji: 
Pomorskie Biuro OTOP, 84-230 Rumia, ul. Lipowa 4 

2. Dodatkowych informacji udziela:  
Mariusz Miotke, email: mariusz.miotke@otop.org.pl , tel.: 797 128 903. 

3. Przed złożeniem oferty możliwa jest wizja terenowa wspólnie z kierownikiem rezerwatu. 

Kontakt: mariusz.miotke@otop.org.pl, tel. 797 128 903. 

4. Informacja dotycząca danych osobowych wykonawców 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informujemy, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 

Ptaków; 
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 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie prac 

polegających na udrożnieniu ujściowych odcinków dwóch kanałów (8B1 oraz Beka) na 

terenie rezerwatu przyrody Beka, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego – Zapytanie 

ofertowe nr 574/2020/01; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 
 

                                            
1
 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z „Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 



 

 
 

XV. ZAŁĄCZNIKI 

1. Lokalizacja rezerwatu przyrody „Beka” 
2. Lokalizacja przedmiotowych prac 
3. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
4. Formularz ofertowy 
5. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

Załącznik nr 1.  
do zapytania ofertowego nr 574/2020/01 

 
Lokalizacja rezerwatu przyrody „Beka” (rezerwat wraz otuliną) 

 

 
 
 
 
 
  



 

 
 

Załącznik nr 2 
do zapytanie ofertowego nr 574/2020/01 
 
Lokalizacja przedmiotowych prac: 

 kanał 8B1: 

 
 

 kanał Beka: 

 
 

Kolorem czerwonym zaznaczono zakres prac  



 

 
 

Załącznik nr 3  
do zapytania ofertowego nr 574/2020/01 

 
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Dane Oferenta: 

Nazwa: ...................................................................................................................... ............................ 

Adres siedziby: 

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

Telefon/faks: .............................................. 

Adres e-mail: .................................................. 

NIP .................................................................. 

Regon ............................................................. 

Składając ofertę na zapytanie ofertowe Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków nr 

574/2020/01 na przeprowadzenie prac polegających na udrożnieniu ujściowych odcinków dwóch 

kanałów (8B1 oraz Beka) na terenie rezerwatu przyrody Beka, oświadczam, że spełniam warunki 

udziału w postępowaniu o udzielenie powyższego zamówienia publicznego, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania doświadczenia i wiedzy potrzebnych do realizacji prac technicznych na terenach 

podmokłych; 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej potrzebnej do realizacji zamówienia; 

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

 

Miejscowość: ....................., dnia .......................... r. 

  

 

…………………………………………………….……………………………… 

podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 

  



 

 
 

Załącznik nr 4 

do zapytania ofertowego nr 574/2020/01 
 

................................................. 2020 r.  
(miejscowość i data) 

OFERTA  
 
Dane Oferenta: 

Nazwa: ...................................................................................................................... ............................ 

Adres siedziby: ............................................................................................................................. ......... 

Telefon/faks: ............................................. 

Adres e-mail: .................................................. 

NIP .........................................................  

Regon ............................................................. 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków nr 

574/2020/01 na przeprowadzenie prac polegających na udrożnieniu ujściowych odcinków dwóch 

kanałów (8B1 oraz Beka) na terenie rezerwatu przyrody Beka, przedstawiamy swoją ofertę: 

 

Cena netto* za realizację zadania: …………..…………………………… zł 

Słownie kwota netto*: …………………...…………………………………………………………………………………………… 

Podatek od towarów i usług w wysokości ………….% to jest ……………….……………………………. złotych 

Cena całkowita brutto: ………………………………. zł 

Słownie kwota brutto: ………………………………………………………………………………………………………..…..… 
*W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna, niebędąca przedsiębiorca dopuszcza się wskazanie tylko kwoty brutto za 
realizacje zamówienia. 

Oświadczenie 

1. Oświadczam, że oferta jest ważna co najmniej 30 dni od momentu złożenia. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń, akceptując wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz uzyskałem konieczne 

informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. Zobowiązuje się do stosowania przy 

wykonywaniu przedmiotu zamówienia sprawnego sprzętu dostosowanego do pracy na terenach 

podmokłych. 

3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i 

terminie określonym przez Zamawiającego. 

 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 

 
  



 

 
 

Załącznik nr 5 
do zapytania ofertowego nr 574/2020/01 

 
 

 
................................................. 2020 r.  

 (miejscowość i data) 

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM 
 
Dane Oferenta: 

Nazwa: ...................................................................................................................... ............................ 

Adres siedziby: ............................................................................................................................. ......... 

Telefon/faks: ..............................................  

Adres e-mail: ................................................. 

NIP .........................................................  

Regon ............................................................. 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że, ubiegając się o udzielenie zamówienia, nie jestem powiązany 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, z siedzibą 

w Markach przy ul. Odrowąża 24.  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między OTOP lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu OTOP lub osobami wykonującymi w 

imieniu OTOP 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

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

podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 


