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 Olsztyn, dnia 8 marca 2019 r.  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Komitet Ochrony Orłów (zwany dalej „Zamawiającym” lub „KOO”) zaprasza do złożenia oferty 
na usługę montażu 2 kamer wraz z przewodami przy gniazdach rybołowa. Zgodnie z art. 4 
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2018, poz. 1986 ze zm.) do niniejszego Zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy 
tej ustawy.  
 
I. Przedmiot zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa montażu 2 kamer przy gniazdach rybołowa na potrzeby 
realizacji projektu „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 
2000 w Polsce”.  
 
Zamówienie podzielone jest na dwie części:  
 
Część 1. Montaż 1 kamery wraz z przewodami przy gnieździe rybołowa w północno-
wschodniej Polsce (województwo: warmińsko-mazurskie). Ostateczny wybór miejsc montażu 
kamery zostanie wskazany po podpisaniu umowy z poniżej wymienionych SPA Natura 2000: 
Puszcza Borecka, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Piska. 
 
Część 2. Montaż 1 kamery wraz z przewodami przy gnieździe rybołowa w północno-
zachodniej Polsce (obejmujący województwa: zachodnio-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie). 
Ostateczny wybór miejsc montażu kamery zostanie wskazany po podpisaniu umowy z poniżej 
wymienionych SPA Natura 2000: Puszcza Barlinecka, Puszcza nad Gwdą, Lasy Puszczy nad 
Drawą. 
 
Wykonawca zamontuje kamery w sposób właściwy i umożliwiający Zamawiającemu bieżący 
podgląd kadru gniazda rybołowa podczas montażu. 
W zakres usługi wchodzi także prawidłowe podłączenie przewodów (skrętki) do kamery 
oraz jej rozciągnięcie w terenie na osobnej lince nośnej po drzewach na odcinku do 600 
metrów, a także prace elektryczne polegające na podłączeniu zasilania (12V i 230V) do 
osprzętu dostarczonego przez Zamawiającego. 
Ostateczny wybór miejsc montażu kamer i przewodów zostanie wskazany po podpisaniu 
umowy.  
Wykonawcy mogą składać oferty na jedną lub dwie części zamówienia.  
Usługa montażu odbywać będzie się w porozumieniu i pod nadzorem przedstawiciela 
Zamawiającego (dane zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy). 
Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną (minimum 3 zdjęcia formatu jpg.) podczas 
montażu kamery ilustrujące: sposób zamontowania kamery przy gnieździe, sposób 
podłączenia skrętki do kamery, widok ogólny gniazda z kamerą.  
Zdjęcia i pomiary zostaną przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail: 
kontakt@koo.org.pl oraz adres email przedstawiciela Zamawiającego do 5 dni kalendarzowych 
od dnia montażu kamer. 
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II. Termin świadczenia usługi 
1. Termin wykonania zamówienia: montaż kamery wraz z przewodami przy gnieździe rybołowa 
należy wykonać od daty podpisania umowy do 20 marca 2019 roku.  

2. W przypadku niemożności terminowego wywiązania się z warunków umowy wynikających z 
siły wyższej, Wykonawca prześle niewykorzystane materiały na własny koszt pocztą kurierską 
w ciągu 48 godzin na adres wskazany przez Zamawiającego. 

 
III. Warunki udziału w postępowaniu 
Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie w 1) montażu kamer lub fotokamer 
przy gniazdach ptaków szponiastych, bociana czarnego lub sów oraz 2) w pracach na 
wysokich drzewach – przedkładając referencje na każde doświadczenie, nie starsze niż 5 lat 
lub inne dokumenty poświadczające o posiadanym doświadczeniu.  
 
IV. Termin, do którego należy złożyć ofertę 
Ofertę należy przesłać lub dostarczyć w oryginale w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, 
kuriera, bądź osobiście do siedziby Zamawiającego przy ul. Niepodległości 53/55, 10-044 
Olsztyn do 14 marca 2019 r. do godziny 14:00 z dopiskiem na kopercie:  
 
„Oferta na usługę montażu 2 kamer wraz z przewodami przy gniazdach rybołowa dla Projektu 
LIFE Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w 
Polsce”. Nie otwierać przed dniem 14 marca 2019 roku do godziny 14:00”.  
 
V. Ważność oferty  
Okres związania ofertą ustala się na 30 dni od daty oznaczonej jako termin składania ofert, 
określonej w niniejszym Zapytaniu ofertowym.  
 
VI. Zawartość oferty  
Oferta musi zawierać:  
1) Wypełniony Formularz oferty, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania 
ofertowego, a w szczególności: cenę brutto i netto plus VAT za realizację przedmiotu 
zamówienia; 

2) 1 referencję (nie starszą niż 5 lat) dotyczącą prac polegających na montażu kamer lub 
fotokamer przy gniazdach ptaków szponiastych, bociana czarnego lub sów 
 
3) 1 referencję (nie starszą niż 5 lat) dotyczącą prac na drzewach na wysokości powyżej 25 m 
polegających na: pozyskiwaniu szyszek, prac w kształtowaniu koron drzew, montażu platform 
dla ptaków, chwytaniu dużych piskląt na gniazdach w celu obrączkowania itp. 
 
Oferta musi być podpisana imieniem i nazwiskiem przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli i zaciągania 
zobowiązań. Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
oryginalne pełnomocnictwo posiadające zakres pełnomocnictwa i podpisane przez osobę do 
tego uprawnioną lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona notarialnie za zgodność z 
oryginałem. 
 
VII. Udzielenie zamówienia  
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na 
podstawie kryterium oceny ofert.  
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2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 
ich ponownej oceny.  
3. O odrzuceniu oferty złożonej do postępowania, jak również o unieważnieniu postępowania, 
Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę podając uzasadnienie faktyczne.  
 
VIII. Kryteria wyboru oferty (dla trzech części zamówienia) 
 
1. Cena – waga 100% 
 
Punktacja w kryterium „Cena” będzie przyznawana na podstawie następującego wzoru: 

   
 
 

                    Cena = 

 
Najniższa cena oferty brutto 
spośród złożonych ofert 

 
 
 
      x 100 

 
Cena brutto oferty badanej 

 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów 
w ramach kryterium w każdej z części zamówienia. 
 
IX. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami  
Dariusz Anderwald, Michał Zygmunt 
tel. 89 535 32 54 
email: kontakt@koo.org.pl 
 
 
X. Uwagi końcowe  
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 
podania uzasadnienia oraz do odrzucenia oferty Wykonawcy, która nie spełnia wymagań 
określonych w niniejszym Zapytaniu.  
2. Wykonawcy opracowują i nadsyłają oferty na własny koszt i ryzyko.  
3. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień 
publicznych. Zamawiający nie przewiduje udziału Wykonawców przy otwarciu ofert. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 
XI. Wyniki postępowania  
O wynikach postępowania każdy z Wykonawców, który złożył ofertę zostanie poinformowany 
drogą elektroniczną.  
Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego.  
 
Załącznik nr 1: zal_1_formularz_oferty.doc 
Załącznik nr 2: zal_2_wzor_umowy.doc 
 

mailto:kontakt@koo.org.pl

