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Zapytanie ofertowe dotyczące opracowanie opinii ornitologicznej w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej  

i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego  
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I. Zamawiający  

Powiat Łowicki 

ul. Stanisławskiego 30,  

99-400 Łowicz. 

 

II. Tryb udzielania zamówienia 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie opinii ornitologicznej  

oraz ewentualne przygotowanie wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom  

w stosunku do dziko występujących lub innych niż dziko występujących gatunków 

zwierząt objętych ochroną, jeżeli zamawiający będzie zobligowany do wystąpienia  

z ww. wnioskiem. 

W dniu 29.11.2016 r. odbyły się oględziny WUOZ drzew i krzewów przewidzianych 

do usunięcia przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych związanych  

z odwodnieniem budynku. Na jednym z dwóch drzew poddanych oględzinom 

przedstawiciel ww. instytucji stwierdził istnienie gniazda, co zostało odnotowane  

w protokole z kontroli. W związku z powyższym konieczne będzie wystąpienie  

do RDOŚ z wnioskiem o zezwolenie na czynności podlegające zakazom,  

tj. likwidacja gniazda przed usunięciem drzewa.   

Do ww. wniosku jest niezbędna opinia ornitologiczna, która jest przedmiotem 

zamówienia.  Z jej treści musi wynikać do jakiego gatunku ptaka należy gniazdo  

i czy jest to gatunek objęty ochroną.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował opinię po wykonaniu oględzin 

gniazda. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie należy zrealizować w terminie 4 dni roboczych od zawarcia umowy. 
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V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

Zamawiający wymaga, aby osoba, która będzie przewidziana do realizacji 

zamówienia posiadała doświadczenie polegające na należytym wykonaniu 

co najmniej 2 ekspertyz/inwentaryzacji/opinii ornitologicznych. 

 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Jakub Bodek -  tel. (046) 837 54 48,  faks (46) 837 56 78. 

e-mail: jakubbodek@powiatlowicki.pl 

 
VII. Opis sposobu oceny ofert 

Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty zgodne z wymaganiami określonymi  

przez zamawiającego. 

 

VIII. Opis sposobu sporządzania ofert oraz ich zawartość  
 
W ofercie należy wskazać następujące informacje: 

1. Imię i nazwisko/firma Wykonawcy, 

2. Adres Wykonawcy, 

3. Numer telefonu, 

4. e-mail, 

5. Cena brutto za wykonanie zamówienia, 

6. Imię i nazwisko osoby, która będzie wykonywała zamówienie, 

7. Określenie doświadczenia posiadanego przez osobę, która będzie 

wykonywała zamówienie (wskazać co najmniej 2 

ekspertyzy/inwentaryzacje/opinie ornitologiczne, które zostały sporządzone 

przez ww. osobę i zostały przyjęte przez zleceniodawcę). 

 

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail:  

przetargi@powiatlowicki.pl 

W tytule e-maila należy wpisać: „Opracowanie opinii ornitologicznej”  

lub w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30,  

mailto:przetargi@powiatlowicki.pl
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99 - 400 Łowicz w kopertach z następującym oznaczeniem: „Opracowanie opinii 

ornitologicznej” oraz "Nie otwierać przed 07.12.2016 r. godz. 12.10.”  

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  

2. Termin składania ofert upływa 07.12.2016 r. o godz. 12.00. 

3. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert  

o godz. 12.10.  

 

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł). 

2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne 

upusty oferowane przez Wykonawcę.  

3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna 

obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, 

niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 

z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy 

nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. W związku z powyższym zaleca się dokładną analizę opisu przedmiotu 

zamówienia.  

 

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium 

najniższej ceny. 

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu udzielenia zamówienia  
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1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający  przekaże e-mailem 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy. 

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się  

od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert. 

 

XIII. Pozostałe informacje 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu 

składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe.  

2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.  

4. Zamawiający nie będzie rozpatrywać ofert, które wpłyną po terminie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowanie bez zawarcia 

umowy bez wskazania przyczyny. 

6. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy w przypadku gdy: 

6.1. nie została złożona żadna oferta, 

6.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może 

przeznaczyć na realizację zamówienia, 

6.3. zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można 

było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia 

prawidłowej umowy. 

7.  Informację o zamknięciu postępowania bez zawarcia umowy Zamawiający 

przekaże e-mailem Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 

8.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy 

pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu. 

  

 

Załączniki: 

1. Dokumentacja zdjęciowa 


