
Marki, dnia 25 lutego 2021 r.  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 545/2021/02 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Zasada 

Konkurencyjności pn.: 

 

BUDOWA ZASTAWEK DREWNIANYCH I ZAKUP KOMPLETU SZANDORÓW (2 OBIEKTY 

HYDROTECHNICZNE) ORAZ BUDOWA PRZEPUSTO-ZASTAWKI BETONOWEJ STEROWANEJ 

RĘCZNIE (1 OBIEKT HYDROTECHNICZNY) DLA RENATURYZACJI POWIERZCHNI PROJEKTOWEJ 

„HOLESZÓW” W RAMACH PROJEKTU "WZMOCNIENIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ 

METAPOPULACJI WODNICZKI ACROCEPHALUS PALUDICOLA W POLSCE" 

 

 
Zadanie będzie realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 

 

Zapytanie Ofertowe zostało umieszczone na stronie www.otop.org.pl  oraz w Bazie Konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO  

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,  

ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy,  

NIP: 957-05-53-373,  

KRS: 0000015808 

 

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności 

zdefiniowaną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014 – 2020”, dokument opracowany przez Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 19 lipca 2017 r. 

oraz wewnętrznymi uregulowaniami organizacyjnymi Zamawiającego i nie mają w tym przypadku 

zastosowania przepisy Ustawy PZP. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Oznaczenia słownika CPV:  

Budowa obiektów inżynierii wodnej 45240000-1 

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków realizuje w latach 2017–2021 projekt pn. „Wzmocnienie 

południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce”. Ogólnym celem 

projektu jest wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki poprzez odtworzenie 

odpowiednich dla ptaków warunków siedliskowych na historycznych lub potencjalnych obszarach 

występowania tego gatunku, w którym celu przeprowadzone zostaną działania renaturyzacyjne 

http://www.otop.org.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


związane z odtworzeniem pierwotnego poziomu wody gruntowej (obniżonego na ogół na skutek 

melioracji odwadniających) oraz odtworzeniem struktury siedlisk odpowiedniej dla wodniczki na 

obiekcie „Holeszów” - działki o nr 1244, 1245, 1283, 1285, obręb ewidencyjny Holeszów, gm. Hanna, 

pow. włodawski, woj. lubelskie. Powierzchnia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia wyniesie 

48,7 ha (mapa sytuacyjna w załączeniu).  

Projekt przewiduje również przywrócenie pierwotnego poziomu wody gruntowej na dwóch innych 

obszarach w późniejszym terminie do końca 2021 roku w miarę gotowości dokumentacji projektowej 

oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń. Odpowiednie postępowanie zostanie ogłoszone w 

odpowiednim terminie. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu 3 małych 

obiektów hydrotechnicznych – 2 zastawek drewnianych wyposażonych w ruchome szandory oraz 1 

betonowej przepusto-zastawki o zmiennej wysokości piętrzenia w każdym przypadku poniżej 1 m. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

● Wykonanie 2 zastawek piętrzących drewnianych; 

● Rozebranie istniejącego przepustu z piętrzeniem; 

● Wykonanie 1 przepusto-zastawki betonowej z piętrzeniem; 

● Przygotowanie dokumentacji powykonawczej (operatu powykonawczego) tj. dokumentacji 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 

● Przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego ze szczególnym 

zastrzeżeniem warunków środowiskowych. 

Zaprojektowano dwa rodzaje budowli piętrzących na istniejących rowach melioracyjnych w zależności 

od warunków lokalnych i wysokości piętrzenia: 

a) zastawki piętrzące drewniane o szerokości przelewu 0,60 m, wysokości zamknięć od 0,33 do 

0,84 m w łącznej ilości 2 szt., 

b) przepusto-zastawka  z piętrzeniem o średnicy rurociągu 60 cm, wysokości zamknięć 0,50 m w 

łącznej ilości 1 szt. Przepust usytuowany na istniejących rowach w miejscu ich kolizji ze żwirową drogą 

gminną na działce ew. 1245.  Przepusto-zastawka spełniać mają dwie funkcje: budowli 

komunikacyjnej (przepustu) i budowli piętrzącej wodę w rowie (zastawki). 

 

Tabela 1 -- Zestawienie lokalizacji przedsięwzięcia wg obiektów: 

 

Lp. Powiat; 

gmina 

Rodzaj 

budowli; 

typ zamknięć 

Obręb 

geodezyjny, 

nr ewid. 

działki 

Rów 

(km) 

Parametry 

przepusty: 

Φ(cm), L 

(m) 

zastawki: 

b (cm) 

Poziom 

zamknięć (m 

n.p.m.) 



Rzędna dna 

(m n.p.m.) 

PZ1 Włodawski; 

Hanna 

Przepusto-

zastawka 

betonowa; 

szandory 

0004 

Holeszów 

1245, 1283 i 

1285 

A1 

3+420.6 – 

3+427.6 

Φ=60; 

L=7,0 

b=60 

152.45 

151.95/151.90 

Z2 Włodawski; 

Hanna 

Zastawka 

drewniana; 

szandory 

0004 

Holeszów 

1244 i 1245 

2/82 

0+029 

b=60 152.55 

151.71 

Z3 Włodawski; 

Hanna 

Zastawka 

drewniana; 

szandory 

0004 

Holeszów 

1244 

a/82 

0+008 

b=60 152.30 

151.97 

 

Lokalizację urządzeń piętrzących przedstawiono na mapie poglądowej, stanowiącej załącznik nr 1 do 

Umowy. 
 

Dojazd do terenu budowy jest utrudniony, tzn. odbywa się drogami o nawierzchni twardej 

nieulepszonej i naturalnej gruntowej o niskim standardzie utrzymania. Działka, na której będzie 

realizowany przedmiot zamówienia jest nieuzbrojona. Oznacza to że zabezpieczenie dostępu do 

mediów spoczywa na Wykonawcy. Przed złożeniem oferty Oferent powinien – na własny koszt i 

odpowiedzialność – sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia w celu uzyskania wszelkich 

istotnych informacji, niezbędnych do oszacowania wartości wykonania pełnego zakresu zamówienia. 

Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania Wykonawcy w tym 

zakresie. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, tj. Projektem budowlanym obiektu pn.: Przebudowa rowów melioracyjnych A1, 2/82 oraz 

a/82 obiektu melioracyjnego „Holeszów”, gmina Hanna, powiat włodawski, łącznie ze wszystkimi jego 

elementami i załącznikami, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

Przedmiarem robót. 



 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 

 
● opracowana dokumentacja projektowa, tj. Projekt budowlany, łącznie ze wszystkimi jego 

elementami i załącznikami, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; 
● Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz Przedmiar robót, który stanowi 

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

UWAGA: Warunkiem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę jest zawarcie przez Zamawiającego umowy o 

pełnienie nadzoru inwestorskiego z osobą sprawującą w imieniu Zamawiającego nadzór inwestorski 

nad wykonaniem przedmiotowego zamówienia, wyłonioną w drodze odrębnego postępowania w 

trybie rozeznania rynku. Wykonawca podczas realizacji prac musi respektować postanowienia decyzji 

o pozwoleniu wodnoprawnym oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, które zostaną udostępnione Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. 

 

Zamawiający dopuszcza w niniejszym postępowaniu składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary 

określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez 

Zamawiającego. Poprzez zapis dotyczący minimalnych parametrów jakościowych wymagań  

Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, 

stronach internetowych producentów i obowiązujących normach. Operowanie przykładowymi 

nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w 

stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując 

oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie 

produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie 

parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub 

lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 

Zamawiający dopuszcza w niniejszym postępowaniu zastosowanie przez Oferentów rozwiązań 

równoważnych w stosunku do rozwiązań wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Oferent, który 

w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych wskazanym w opisie przedmiotu 

zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych czy wariantowych. 

Zamawiający żąda, aby Oferent wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz podał firmy (nazwy) podwykonawców (załącznik nr 5 do Zapytania 

Ofertowego). Oferent nie dołącza załącznika nr 5 w przypadku, kiedy sam będzie realizował przedmiot 

zamówienia. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Podstawowy termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2021 z 

zastrzeżeniem, że realizacja prac budowlanych musi zostać zakończona najpóźniej w dniu 15 

kwietnia 2021 r. Termin od 16 kwietnia do 30 kwietnia obejmuje przekazanie dokumentacji 

powykonawczej oraz końcowy odbiór prac budowlanych. 

W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych, które uniemożliwiają wykonanie robót 

budowlanych w terminie do 15 kwietnia 2021 r., Zamawiający dodatkowo dopuszcza wykonanie 

robót: od 15.08.2021 do dnia 15.10.2021. Realizacja robót w terminie od dnia 15.08.2021 do dnia 



15.10.2021 wymagać będzie obustronnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy. W okresie od dnia 

16.04.2021 do dnia 14.08.2021 wykonywanie terenowych robót budowlanych nie jest dopuszczalne 

ze względu na wymagania środowiskowe. 

 

 

 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

1. Podstawą do określenia ceny oferty jest Opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy. 

2. Oferta zawierać musi ostateczną sumaryczną cenę w postaci ryczałtowej. 

3. Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania 

zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (wraz z należnym podatkiem VAT – 

dotyczy podmiotów będących płatnikami VAT), musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego 

Zapytania Ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, związane z wykonaniem usługi określonej we 

wzorze umowy, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 
● koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z postanowień umownych, opisu 

przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, zasad współczesnej wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót; 
● koszty wszelkich czynności, robót czy też innych działań niezbędnych dla zrealizowania 

przedmiotu zamówienia; 
● koszty wszelkich robót przygotowawczych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania 

zaplecza budowy, podłączenia i rozliczenia wody i energii elektrycznej oraz środków łączności i 

komunikacji, dozór budowy i ubezpieczenie budowy; 
● koszty usunięcia wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót; 
● koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy, w szczególności koszty 

ubezpieczenia całości przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia placu budowy od wszelkich 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, zdarzeń oraz od 

odpowiedzialności cywilnej, dotyczącej ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy oraz wszelkiego 

mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonaniem robót – od kradzieży, ognia i innych 

zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody i od następstw nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami; 
● koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i 

płynnych; 
● koszty dostarczenia, zainstalowania i obsługi wszelkich urządzeń zabezpieczających; 
● koszty związane z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej (operatu 

powykonawczego), tj. dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku 

wykonania robót; 
● koszty przywrócenia terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego; 
● wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w 

związku z wykonaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umownymi, przepisami 

technicznymi oraz sztuką budowlaną. 

4. W ofertach składanych przez podmioty będące płatnikami VAT należy uwzględnić stawkę 

podatku VAT.  

5. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w 

stosunku do kwoty „OGÓŁEM”. 



6. Cenę oferty określoną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku 

(od 0,005 w górę). 

7. Ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Oferenta, muszą być 

wyrażone w złotych polskich (PLN).  

8. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem dokonywane będą w PLN. 

9. Cenę oferty należy umieścić w formularzu ofertowym wg. załączonego druku, stanowiącego 

załącznik nr 10 do Zapytania ofertowego. 

10. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

VI. OCENA OFERTY 

  

Opis kryteriów i sposobu przyznawania punktacji: 

 

W części niejawnej Komisja prowadząca postępowanie dokona oceny poszczególnych ważnych ofert 

złożonych w niniejszym postępowaniu. 

 

Przy wyborze ofert w niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich wagami: 

 

Kryterium 1 - cena (brutto) za wykonanie robót budowlanych Co - 70% (waga kryterium);  

Kryterium 2 - termin udzielenia gwarancji na urządzenia piętrzące Tg - 30% (waga kryterium). 

Odpowiednio: 

Kryterium cena (brutto) za wykonanie robót budowlanych Co zostaje przypisana liczba 70 punktów; 

Kryterium termin udzielenia gwarancji na urządzenia piętrzące Tg zostaje przypisana liczba 30 

punktów; 

1. Co 70% 70 pkt 

Kryterium 1 (Co): cena oferty ostateczna (brutto) za wykonanie robót budowlanych. 

2. Tg 30% 30 pkt 

Kryterium 2 (Tg): termin udzielenia gwarancji na urządzenia piętrzące. 

Wyżej wymienione kryteria oraz ich wagi stanowią podstawę do ostatecznej oceny ofert. 

1) Kryterium 1 - Cena oferty ostateczna (brutto) za wykonanie robót budowlanych „Co” – waga 70 % 

(70% = 70 pkt). 

Co – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena oferty ostateczna (brutto) za 

wykonanie robót budowlanych, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru: 

Co = (Comin / Cob) x 70 pkt        (1) 

Comin – najniższa cena ofertowa ostateczna (brutto) za wykonanie robót budowlanych spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu 



Cob – cena ofertowa ostateczna (brutto) za wykonanie robót budowlanych oferty badanej 

W przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 70 punktów.  

2) Kryterium 2 - Termin udzielenia gwarancji na urządzenia piętrzące “Tg”(w miesiącach) – waga 30% 

(30% =30 pkt). 

Tg – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium termin udzielenia gwarancji na 

urządzenia, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru: 

Tg = (Tgb / Tgmax) x 30 pkt          (2) 

Tgmax – najdłuższy okres udzielenia gwarancji na urządzenia piętrzące spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu 

Tgb – okres udzielenia gwarancji na urządzenia piętrzące oferty badanej 

W przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 30 punktów. 

Oferta, proponująca okres udzielania gwarancji na przedmiot zamówienia krótszy niż 60 miesięcy 

zostanie odrzucona. W przypadku, gdy w ofertach zaproponowany zostanie termin udzielania 

gwarancji na przedmiot zamówienia dłuższy niż 84 miesiące, do oceny ofert zostanie przyjęty termin 

84 miesiące.  

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

określonych przez Zamawiającego kryteriach: 

 Pł = Co + Tg 

Pł – łączna liczba punktów 

Co – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „cena (brutto) za wykonanie robót 

budowlanych" 

Tg – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „termin udzielenia gwarancji na 

urządzenia piętrzące" 

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 

Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone – ważne. 

W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na fakt, iż dwóch lub więcej Oferentów złoży oferty przedstawiające taki sam bilans kryteriów, 

Zamawiający wybierze spośród tych ofert jako najkorzystniejszą, ofertę z najniższą ceną za wykonanie 

robót budowlanych. 

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Oferentów takiej samej najwyższej ilości punktów, 

Zamawiający może wezwać tych Oferentów do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 



ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zadeklarowane w złożonych pierwotnie ofertach. 

 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają warunki, dotyczące: 

 

a)  posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności 

zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b)  posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 

c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym lub zawodowym;  

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

e)  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

2.  W przypadku, gdy Oferenci wspólnie ubiegają się o zamówienie, powyższe warunki powinien 

spełnić co najmniej jeden Oferent. 

3. Oferent odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w Zapytaniu 

ofertowym oświadczy, że brak jest podstaw do jego wykluczenia poprzez wypełnienie formularza 

stanowiącego załącznik nr 11 do Zapytania ofertowego.  

4. Ofertę wykluczonego Oferenta uznaje się za odrzuconą. 

5. Oferent odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu wykaże, 

że spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

6.  Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Oferenta, który w okresie 3 

lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w 

szczególności, gdy Oferent w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 

lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych 

środków dowodowych. 

7.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

 

Warunek I: posiadanie kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie.  Weryfikacja Warunku I zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia Oferenta, stanowiącego załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego. 

Warunek II: posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Oferent wykaże, że wykonał w postaci 

Generalnego Wykonawcy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) zamówienia 

polegające na budowie (i/lub odbudowie, i/lub przebudowie) obiektów hydrotechnicznych 

piętrzących typu zastawka drewniana, i/lub betonowa, i/lub przepusto-zastawka betonowa, i/lub 

przepust z piętrzeniem zgodnych z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami. 

Minimum jedna z ww. robót musi być o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł. 

W przypadku podania kwot w walutach obcych, Zamawiający dokona ich przeliczenia według 

średniego kursu Narodowego Banku Polski (NBP) w dniu opublikowania ogłoszenia w Bazie 

Konkurencyjności. Jeśli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji 



o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z 

pierwszego, kolejnego dnia w którym NBP opublikuje ww. informację. 

Weryfikacja Warunku II zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta – WYKAZ ROBÓT 

BUDOWLANYCH WYKONANYCH (przedmiot zamówienia, wartość zamówienia, termin realizacji, data 

odbioru przez zamawiającego/odbiorcę), stanowiącego załącznik nr 12 do niniejszego Zapytania 

ofertowego  wraz z załączonymi dowodami, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w tym – m. in. referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

zamówienia te były wykonywane, lub - oświadczenie Oferenta – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze, Oferent nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa 

powyżej. 

Warunek III: dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym lub zawodowym. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Oferent wykaże się dysponowaniem minimum 2 maszynami do robót ziemnych (koparka i/lub 

koparka-ładowarka) oraz 2 samochodami samowyładowczymi do 12 ton masy całkowitej, 

przystosowanymi do poruszania się po drogach o nawierzchni twardej nieulepszonej i naturalnej 

gruntowej o niskim standardzie utrzymania. 

Weryfikacja Warunku III zostanie dokonana na podstawie oświadczeń Oferentów:  

WYKAZU NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH  dostępnych 

Oferentowi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 

zasobami potwierdzającymi, że Oferent dysponuje minimum 2 maszynami do robót ziemnych 

(koparka i/lub koparko-ładowarka) oraz 2 samochodami samowyładowczymi do 12 ton masy 

całkowitej,   przystosowanymi do poruszania się po drogach o nawierzchni twardej nieulepszonej i 

naturalnej gruntowej o niskim standardzie utrzymania (wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do 

Zapytania Ofertowego) 

Warunek IV: dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Oferent wskaże osoby skierowane przez niego do realizacji przedmiotowego zamówienia, w 

szczególności Kierownika budowy wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień 

(w szczególności: jakie uprawnienie, w jakiej specjalności i zakresie oraz data wydania), doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnego do wykonania niniejszego zamówienia. Oferent zapewni wykonanie 

przedmiotu zamówienia przez osoby spełniające poniższe wymogi:  

Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282 z późn. zm.) 

oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(t.j. Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również 

wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 

Kierownik budowy ma posiadać uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej 

hydrotechnicznej lub równoważne wymagane do wykonania przedmiotu zamówienia tj. uprawniające 

do kierowania robotami budowlanymi w zakresie śródlądowych budowli hydrotechnicznych 



tymczasowych i stałych co najmniej IV klasy ważności w rozumieniu przepisów w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie i specjalizacji 

techniczno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi w zakresie śródlądowych budowli 

hydrotechnicznych i/lub melioracji wodnych 

oraz  

Kierownik budowy ma posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie w 

pełnieniu funkcji kierownika budowy dla co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej w zakresie 

śródlądowych budowli hydrotechnicznych, melioracji wodnych lub równorzędnych zgodnie z 

wymaganiami ustawy Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz 

normami dotyczącymi budowy obiektów hydrotechnicznych. 

Weryfikacja Warunku IV zostanie dokonana na podstawie oświadczeń Oferentów:  

DOŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY, stanowiącego załącznik nr 13 do Zapytania ofertowego, 

oraz 

WYKAZU OSÓB wraz z załączonymi dowodami, w tym m.in. wymaganymi uprawnieniami 

budowlanymi Kierownika budowy, jego aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby 

samorządu zawodowego oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnoprawnej (kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta); wzór 

formularza stanowi załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego. 

 

Warunek V: sytuacja ekonomiczna i finansowa. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie.  Weryfikacja Warunku V zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia Oferenta złożonego w załączniku nr 6. 

8.  Potwierdzenie spełniania przez Oferenta Warunków I – V nastąpi na podstawie przedłożonych 

przez Oferenta dokumentów i oświadczeń, i oparte będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia/nie spełnia). 

9.  Warunki I – V oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie 

zdolności Oferenta do należytego wykonania udzielanego zamówienia.  

10.  Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków wymienionych w ust. 1-7 

skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania oraz odrzuceniem jego oferty.  

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez Wykonawców. 

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I/LUB DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD OFERENTÓW 

 

1.  Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – 

załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego.  

 

2. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 



ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, podpisaną za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby 

uprawnione do reprezentowania Oferenta. Oferent nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego Oferenta lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590, 

2294). W przypadku, gdy Zamawiający posiada przedmiotowe dokumenty Oferent winien wskazać, 

które to dokumenty i gdzie się one znajdują oraz winien potwierdzić ich aktualność. 

 

3. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH, potwierdzający spełnienie Warunku II 

opisanego w części VII Zapytania Ofertowego „Warunki udziału w postępowaniu”, w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Przy 

czym dowodami, o których mowa powyżej, są: 
● referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane,  
● oświadczenie Oferenta – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Oferenta nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa powyżej. 

 

4. WYKAZU NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH  dostępnych 

Oferentowi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 

zasobami potwierdzającymi, że Oferent dysponuje minimum 2 maszynami do robót ziemnych 

(koparka i/lub koparko-ładowarka) oraz 2 samochodami samowyładowczymi do 12 ton masy 

całkowitej,   przystosowanymi do poruszania się po drogach o nawierzchni twardej nieulepszonej i 

naturalnej gruntowej o niskim standardzie utrzymania potwierdzający spełnienie Warunku III 

opisanego w części VII Zapytania Ofertowego „Warunki udziału w postępowaniu”. 

 

5. WYKAZ OSÓB, potwierdzający spełnienie Warunku IV opisanego w części VII Zapytania 

Ofertowego „Warunki udziału w postępowaniu”,  skierowanych przez Oferenta do realizacji 

zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (jakie 

uprawnienia budowlane w jakiej specjalności oraz data ich wydania), doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z załączonymi dowodami (w tym m.in. 

wymaganymi uprawnieniami budowlanymi Kierownika budowy), ich aktualnego zaświadczenia o 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadanie wymaganego 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnoprawnej (kopie dokumentów poświadczone za zgodność 

z oryginałem przez Oferenta). W celu potwierdzenia posiadanego doświadczenia należy podać 

nazwę/przedmiot i zakres wykonanych robót, oraz jej wartość, datę wykonania i podmiotów, na rzecz 

których zostały wykonane, a także określić jakie uprawnienia budowlane posiadają oraz datę ich 

wydania. 

   

6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w niniejszym postępowaniu oraz do 

podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub 

mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii (o ile dotyczy). 

 

7. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów: 



1) Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia 

za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta 

w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz 

przepisami prawa.  

2) Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do 

jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu. 

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4) Dokumenty wskazane w ust. 1-6 powinny być aktualne na dzień ich złożenia. 

 

8. W przypadku, gdy Oferent nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów lub oświadczeń, 

złożone dokumenty lub oświadczenia będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwość, co do ich 

prawdziwości Zamawiający może wezwać Oferenta do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia w terminie co 

najmniej 3 dni roboczych od daty przesłania wezwania. Niezłożenie przez Oferenta lub mimo 

wezwania nieuzupełnienie w wymaganym terminie wymaganych dokumentów lub oświadczeń 

skutkuje odrzuceniem oferty. 

 

 

XI. OFERENCI ZAGRANICZNI 

 

1. Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji X ust. 2, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, 

że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

2.  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji Oferenta, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  

3.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Oferenta mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

4.  W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych 

walutach Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polski aktualny na dzień 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności. 

5.  Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Oferenta, z zastrzeżeniem pełnomocnictw, określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, których 

treść i forma muszą być zgodne z odpowiednimi zapisami niniejszego artykułu. 

6.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 

do jej prawdziwości. 

7.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

 

XII. WYKLUCZENIA 

 



1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujący warunek: 

nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub 

kapitałowe 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 

Oferenta a Oferentem, 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, w stosunku pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2.  Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów: 

1)  w stosunku do których otwarto likwidację, lub których upadłość ogłoszono, 

2)  których oferty zostały odrzucone.  

3)  Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Oferenta, który w okresie 3 

lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w 

szczególności, gdy Oferent w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 

lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych 

środków dowodowych 

 

 

XIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY 

 

1.  Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie/opakowaniu z nazwą, adresem Oferenta i z 

napisem:  

 

Do Zamawiającego: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki 

k/Warszawy 

 

Postępowanie na realizację zadania pn.  Budowa zastawek drewnianych i zakup kompletu 

szandorów (2 obiekty hydrotechniczne) oraz budowa przepusto-zastawki betonowej sterowanej 

ręcznie (1 obiekt hydrotechniczny) dla renaturyzacji powierzchni projektowej „Holeszów” w ramach 

projektu "Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji Wodniczki Acrocephalus Paludicola 

w Polsce"  z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU OTWARCIA OFERT, tj. przed 

12.03.2021 r., godz. 12:00.”  

 

2.  Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego - w Biurze Ogólnopolskiego Towarzystwa 

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

3.  Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2021 r., godz. 11:00. Za 

termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpłynięcia Oferty do siedziby 

Zamawiającego. Uwaga: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego. 

4.  Zamawiający może przedłużyć Oferentom termin składania ofert z powodów uznanych przez 

Zamawiającego za istotne, pod warunkiem, że prośba o przesunięcie terminu wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia poprzedzającego dzień składania ofert. 

 

 

XIV. INNE POSTANOWIENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA 

 



1.  Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego należy przesyłać pocztą elektroniczną na 

adres: sviataslau.valasiuk@otop.org.pl oraz rachela.tonta@otop.org.pl, lub kierować telefonicznie: 

782 420 428, 785 473 373. Osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Sviataslau Valasiuk, Rachela 

Tonta; 

2.  Z osobami wymienionymi w pkt. 1 można kontaktować się telefonicznie w dni robocze w 

godzinach 9.00 - 12.00. 

3.  Oferent może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy 

podane powyżej o udzielenie wyjaśnienia dotyczącego zapytania ofertowego. Zamawiający 

niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli 

wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej i stronie bazy konkurencyjności 

www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl, bez ujawniania źródła zapytania.  

4.  Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania 

ofertowego. O każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na swojej stronie 

internetowej, na stronie bazy konkurencyjności 

www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz zawiadomi Oferentów, którzy zgłosili 

swoje zainteresowanie postępowaniem. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas 

niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne ze względu na zakres 

wprowadzonych zmian.  

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia niniejszego Zapytania ofertowego bez 

rozstrzygnięcia. 

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zakończenia postępowania bez 

wyboru oferty, w szczególności, gdy: 

a)  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;   

b)  jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, lub wszyscy Oferenci zostali 

wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu; 

c)  w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację zamówienia, 

d) jeśli równolegle prowadzone postępowanie na inspektora nadzoru inwestorskiego pozostanie 

bez rozstrzygnięcia.  

6.  Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniona 

nieścieralnym atramentem lub długopisem, lub komputerowo.  

7.  Oferta powinna być podpisana przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentowania Oferenta. 

8.  Oferta powinna być sporządzona zgodnie z Formularzem Oferty stanowiącym załącznik nr 10 

do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

9.  Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 

nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert. Koperta 

będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.  

10.  Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

11.  W przypadku nieprawidłowego zaadresowania i oznaczenia koperty, Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie 

weźmie udziału w postępowaniu. 

12.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Organizatora 

Postępowania, tj.: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, Marki k. Warszawy 

13.  Zamawiający niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o jego wyniku albo o 

zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru (pocztą lub e-mailem). Ponadto, Zamawiający 



informację o wyniku postępowania udostępni na swojej stronie internetowej https://otop.org.pl/ oraz 

na stronie bazy konkurencyjności www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

14.  Informacja o wyniku postępowania będzie zawierać co najmniej nazwę wybranego Oferenta.  

15.  Wybranemu Oferentowi Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. Jeżeli 

Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

Zamawiający w terminie 20 dni od zakończenia postępowania może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

 

1. Mapa sytuacyjna przedsięwzięcia 

2. Projekt budowlany 

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

4. Wzór umowy 

5. Wykaz podwykonawców 

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

7. Formularz WYKAZU NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

8. Formularz WYKAZU OSÓB 

9. Formularz Oświadczenia dotyczącego braku powiązań osobowych i kapitałowych z 

Zamawiającym 

10. Formularz oferty 

11. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

12. Formularz WYKAZU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH 

13. Doświadczenie Kierownika budowy 

14. Oświadczenie RODO. 

 

Wypełnione przez Oferenta Załączniki nr 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 oraz inne dokumenty, 

wymagane od niego przez niniejsze Zapytanie ofertowe, stanowią integralną część oferty. 

 


