
 

 

Marki, 23 kwietnia 2020 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2020/02 

I. ZAMAWIAJĄCY 

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

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż  90 szt.  nieokorowanych drągów sosnowych  w  związku 

z  realizacją projektu „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej" 

nr  POIS.02.04.00-00-0023/17 z późniejszymi zmianami, współfinansowanego przez Unię Europejską 

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

2. Określenie przedmiotu zamówienia: 

90 szt. nieokorowanych drągów sosnowych o dł. 3,05m ( +/-0,05m)  , zwanych dalej „tyczkami”.  

Oferta powinna uwzględniać tyczki o następującej  specyfikacji: 

 średnica wierzchołka min 7 cm 

 średnica odziemka max 14 cm 

3. Miejsce odbioru przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca przedmiotu zamówienia zgromadzi całość zamówienia ( 90 szt. tyczek)  i wskaże  

Zamawiającemu miejsce z którego Zamawiający może odebrać przedmiot zamówienia. Miejsce 

odbioru zamówienia musi znajdować się w odległości nie większej niż 40 km od gminu Lelis. 

4.  Kwota do zapłaty za przedmiot zamówienia zostanie obliczona jako:   

iloczyn ceny  za 1 m3 drewna  podana w ofercie  złożonej przez Wykonawcę x objętość 

(wyrażona  w  m3)  90 szt.  tyczek.  

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Wykonawca, który zostanie wyłoniony do realizacji przedmiotowego zamówienia jest zobowiązany  

zgromadzić całość zamówienie ( 90 szt tyczek)   w miejscu przez siebie wskazanym do  8 maja 2020 roku.  

IV. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH  

a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie 

będą rozpatrywane. 

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.  

 

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. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 



 

 
 

2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie. 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4. Posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację niniejszego zamówienia. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W  CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie z dołączonym do zapytania wzorem – 

Załącznik nr 1.  

2. Podpisane Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, zgodnie z dołączonym do zapytania 

wzorem – Załącznik nr 2.  

3. Podpisana informacja dotycząca RODO, zgodnie z dołączonym do zapytania wzorem – Załącznik 

nr 3.  

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym w języku polskim. 

2. Oferta powinna być czytelna. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) 

powinny być podpisane lub parafowane przez Oferenta, w przeciwnym wypadku nie będą 

uwzględniane. 

3. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 

wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być dostarczone do Zamawiającego na piśmie 

przed upływem terminu składnia ofert. 

4. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie 

terminu składania ofert. 

5. Oferta powinna zawierać minimum: cenę brutto oraz netto za 1 m 3 drewna podaną w  złotych 

polskich z dokładnością nie większą niż 2 miejsca po przecinku, nazwę i adres Oferenta, numer 

telefonu lub e-mail oraz datę sporządzenia. 

6. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

dorota.ochocinska@otop.org.pl do dnia 30.04.2020 r. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie 

ogłoszony po rozpatrzeniu wszystkich ofert w siedzibie Zamawiającego.  

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

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

w  terminie 3 dni ofert dodatkowych.  

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

w  złożonych wcześniej ofertach podstawowych. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Zamawiający może odwołać/zmienić lub zmodyfikować warunki postępowania w trybie 

zapytania ofertowego przed dniem składania ofert, w tym termin składania i otwarcia ofert. 

mailto:dorota.ochocinska@otop.org.pl


 

 
 

6. Zamawiający może odrzucić ofertę Oferenta, gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych 

przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna.  

7. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: http://www.otop.org.pl. 

IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej  
w oparciu o następujące kryterium:  

 

Cena - 100% 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za 1 m3. 

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców przez umieszczenie 
stosownej informacji na stronie internetowej. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony 
mailem. 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie ostateczny i nie będzie podlegać procedurze 
odwoławczej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru 
oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. 

 

XI. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Ochocińska, e-mail: dorota.ochocinska@otop.org.pl.  

Procedury, zgodnie z którymi przeprowadzane jest postępowanie, są dostępne na stronie internetowej 

OTOP oraz w siedzibie Zamawiającego w Markach k. Warszawy, 05-270 przy ulicy Odrowąża 24. 

XII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 

3. Informacja dotycząca RODO 


