
ZAPYTANIE OFERTOWE LPPL/1/2019 z dnia 17.01.2019 roku 

 

 

w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA 
Natura 2000 w Polsce. LIFE15 NAT/PL/000819. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
instrumentu finansowego LIFE Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów. 
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:  
Komitet Ochrony Orłów z siedzibą w Olsztynie 10-044, Niepodległości 53/55 
 
II. Kontakt: listowny na powyższy adres, tel./fax: 089/5353254, e-mail: kontakt@koo.org.pl  
Osoby do kontaktu: w sprawach formalnych: Michał Zygmunt – skarbnik KOO (dane j/w); w sprawach merytorycznych  
– Dariusz Anderwald – prezes KOO, tel. 691805553, e-mail: anderwaldd@gmail.com  
 
III. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe 
 
IV. Podstawa prawna udzielenia zamówienia: Podstawa prawna udzielenia zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 
V. Przedmiot zamówienia: 
 
Przygotowanie dodatkowych 2 „Paszportów dla rybołowa wraz z raportem” dla części obszaru SPA Natura 2000 PLN 
320016 Lasy Puszczy nad Drawą (dotyczy tylko Nadleśnictwa Krzyż) 
 
VI. Termin realizacji zamówienia:  
Od dnia podpisania umowy do 30 maja 2019r., poprawki na wniosek Zamawiającego w terminie najpóźniej do 
30.06.2019 r. 
 
VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert: drogą elektroniczną na: kontakt@koo.org.pl  oraz DW: 
anderwaldd@gmail.com do dnia 24 stycznia 2019 r. do godz. 15:00.             
 
VIII. Kryteria wyboru oferty: cena 100%. 
 
IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
X. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:  
Posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w monitoringu strefowych gatunków ptaków szponiastych. 
 
XI. Okres związania ofertą: 30 dni. 
 
XII. Złożone oferty powinny zawierać:  
A. Ofertę cenową zgodnie ze wzorem z nazwą i adresem oferenta, wartością usługi netto oraz stawką VAT. 
B. Oświadczenie o dwuletnim doświadczeniu w monitoringu strefowych gatunków szponiastych (pełne lata). 
 
XIII. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia 
O wynikach i rozstrzygnięciu postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani faksem lub drogą mailową na adres 
mailowy podany w ofercie cenowej. W terminie 5 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa  
z wyłonionym w wyniku postępowania Wykonawcą zamówienia. 
 
Wykaz załączników: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
2. Wzór Paszportu dla rybołowa 
3. Wzór oferty 
4. Wzór umowy 
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