L u b e l s k i e T ow ar z ys tw o Or n i t o l o g i c z n e
ul. Akademicka 13, 20 - 950 Lublin

Lublin, dn. 14 grudnia 2017 r.
Nr postępowania: SOLSKA/26/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13 (adres
korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin), zwane dalej „Zamawiającym”,
w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu
„Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” POIS.02.04.00-000179/16-00 przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne (dalej „Regulamin”) w ramach
rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na usługę, której przedmiotem jest:
zamówienie pn.:
Monitoring terenu w celu wyszukania
i utylizacji zatrutej padliny

Zamówienie jest częścią projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy
Solskiej” (POIS.02.04.00-00-0179/16), współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś
priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu wybranych powierzchni pól
uprawnych w celu wyszukiwania potencjalnie zatrutej padliny, przeznaczonej do utylizacji
przy czym utylizacja nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.
1.2. Monitoring obejmie wykonanie i nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykonaniem prac
terenowych oraz kameralnych, które obejmą:
1) Prace terenowe:
Wykonawca z pomocą maksymalnie 5 wolontariuszy zapewnionych przez
Zamawiającego, wykona zimowe kontrole pól zlokalizowanych na terenie gmin Obsza i
Łukowa w powiecie biłgorajskim, województwo lubelskie. Każda kontrola będzie polegać
na przejściu tyralierą transektów o łącznej długości ok. 22 km, w celu wyszukiwania
potencjalnie zatrutej padliny.
W przypadku znalezienia padliny Wykonawca będzie zobowiązany do jej doraźnego
zabezpieczenia przed padlinożercami. W tym celu Zamawiający zapewni worek foliowy.
Ponadto o każdym przypadku znalezienia padliny Wykonawca niezwłocznie powiadomi
właściwy terenowo urząd gminy (telefonicznie i na piśmie wraz z potwierdzeniem jego
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złożenia w urzędzie gminy), który jest zobowiązany do jej uprzątnięcia i dalszej utylizacji.
Kontrole zostaną przeprowadzone w okresie grudzień-luty każdej zimy w następującej
ilości:
a) zima 2017/2018 – 10 jednodniowych kontroli.
b) zima 2018/2019 – 10 dwudniowych kontroli,
c) zima 2019/2020 – 10 dwudniowych kontroli.
W czasie kontroli Zamawiający zapewni wyżywienie, a w przypadku kontroli w latach
2018/2019 i 2019/2020 także nocleg w stacji terenowej LTO w Pukałach. Ponadto
Zamawiający zapewni samochód celem transportu osób wykonujących monitoring terenu
na i z kontrolowanych transektów. Dodatkowo Zamawiający przekaże worki foliowe
celem doraźnego zabezpieczenia padliny. Dokładny przebieg transektów zostanie
przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. Ze względów logistycznych termin
kontroli będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym.
2) Prace kameralne:
Po skończonym każdym sezonie prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z
przebiegu prac zwierający:
- mapę skontrolowanych powierzchni pól uprawnych wraz z lokalizacją odnalezionej
padliny, dokumentacji fotograficznej martwych osobników - w formie elektronicznej jpg.,
- daty wykonywania kontroli,
- wyniki kontroli: liczbę i rodzaj znalezionej padliny, informacje o zgłoszeniach do
właściwo terenowo urzędach gmin, liczbę i gatunki ptaków drapieżnych stwierdzonych
na powierzchni (dotyczy zarówno żywych jak i martwych osobników)
- podstawową dokumentację fotograficzną przebiegu kontroli.
Termin dostarczenia Zamawiającemu kompletnego raportu wyznacza się odpowiednio
na 15 marca 2018 r., 15 marca 2019 r. i 15 marca 2020 roku.
1.3. Nazwa i kod zgodnie z CPV:
Lp.

Kod CPV

1.

90700000-4

Opis
Usługi środowiska naturalnego

2. Termin realizacji zamówienia
2.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do
15 marca 2020 r.
2.2. Harmonogram poszczególnych prac, terminy dostarczenia raportów oraz kwoty
planowanych wypłat umieszczone są w załączniku nr 4 do przedmiotowego
Ogłoszenia.
3. Warunki udziału w postępowaniu
3.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy
2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się
jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta
w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r.
w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008,
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s. 42);
- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania
korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich
Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej
Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca
2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z
31.7.2003, s.54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji
zamawiającej lub wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów
finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością
terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej
Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie
zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do
popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia
przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie
przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania
handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z
15.4.2011, s. 1);
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na
ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wskazuje w oświadczeniu
własnym zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o
zamówieniu.
3.2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań
kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3.3. Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub
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osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z Formularzem
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
3.4. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonaniu, co najmniej jednej usługi polegającej
na inwentaryzacji lub monitoringu dotyczącej ornitologii, tj. kontroli
terenowej,
podczas której notowane były m.in. parametry środowiska lub jego składowe,
zakończone opracowaniem przez osobę wykonującą inwentaryzację/monitoring
zebranych danych np. w postaci raportu lub artykułu naukowego – oświadczenie własne
zawarte w pkt 2 Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w Formularzu
ofertowym – załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu. W Formularzu ofertowym należy
również wskazać podmioty na rzecz których usługi zostały wykonane.
3.5. Wykonawca ma prawo polegać na zdolnościach innych podmiotów w zakresie
powyższych warunków, jeśli podmioty te zrealizują usługi, odnośnie do których te
zdolności są niezbędne. W sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał na zdolności innych
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi
zasobami, przedstawiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich
podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą weryfikowane pod kątem braku podstaw
do wykluczenia, na takich zasadach jak Wykonawca.
3.6. O udzielenie zadania mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. Wykonawcy
zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki, na takich
zasadach jak wykonawcy krajowi.
3.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3.8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, na zasadzie –
spełnia/nie spełnia.
4. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych
4.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Sposób obliczenia ceny oferty
5.1. Cena oferty na realizację przedmiotu zamówienia obejmować powinna pełny zakres
czynności określonych w Ogłoszenia o zamówieniu oraz zawierać wszystkie elementy
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym uwzględniać
koszty związane z dojazdem do miejsc kontroli.
5.2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego
podatku VAT. Stanowi ona ryczałtowe wynagrodzenie za realizację zamówienia, zgodnie
z Formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
5.3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi cena brutto za
realizację zamówienia, zgodnie z Formularzem ofertowym.
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6. Kryteria i tryb oceny ofert
6.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich
znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1%:
Cena (C) – 100%
Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena” (C) zostanie dokonana zgodnie z wzorem:
C= (Cn / Cb) x 100 gdzie:
C - wartość punktowa kryterium „Cena”
Cn – najniższa cena ze wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert;
Cb – cena badanej oferty
Zamawiający do oceny punktowej przyjmie cenę za realizację całości zamówienia brutto
określoną w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu).
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zadania zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub
więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie kryterium ceny, a
w przypadku złożenie ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców
do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
7. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
7.1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
7.2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie z wymogami w rozdz. 3 (zawarte
we wzorze Formularza oferty).
7.3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w
przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub
polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający
skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych baz danych).
7.4. Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo jest składane w
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
8. Miejsce, termin i forma złożenia oferty
8.1. Ofertę należy złożyć:
w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej: „Monitoringu terenu w celu
wyszukania i utylizacji zatrutej padliny” w Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne ul.
Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin
bądź
drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: pawel.szewczyk@lto.org.pl.
W wiadomości wpisać tytuł: „Monitoringu terenu w celu wyszukania i utylizacji
zatrutej padliny”.
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8.2. Ofertę należy złożyć do dnia 22.12.2017 r.
8.3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.
9. Termin związania ofertą
9.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
9.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
9.4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, zawiadamiając o tym Zamawiającego.
9.5. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu postępowania.
10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i
Wykonawcy będą przekazywać w formie pisemnej lub elektronicznej e-mailem:
pawel.szewczyk@lto.org.pl
11. Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja Ogłoszenia o zamówieniu
11.1. Wykonawcy mogą składać pytania dotyczące przedmiotowego Ogłoszenia o
zamówieniu.
11.2. Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres
pawel.szewczyk@lto.org.pl
11.3. Odpowiedzi publikowane są na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania
źródeł zapytania.
11.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść Ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści
na swojej stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany niezbędny okaże się dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
i poinformuje o tym na swojej stronie internetowej.
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Paweł Szewczyk, tel.
663 502 134.
13. Umowa z Wykonawcą
Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach
określonych w projekcie umowy wg załącznika nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu, niezwłocznie
po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.
14. Inne informacje dotyczące Ogłoszenia o zamówieniu
14.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
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14.2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14.3. O udzielenie zadania mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy
zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
14.4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zadania, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie
zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację
przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób
trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców
w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego
własnych pracowników.
14.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zadania powinni ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zadania
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno
być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych
Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować
się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w
szczególności:
− łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
− oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
14.6. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do
uzupełnienia oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz.
2, w tym zobowiązań innych podmiotów oraz dokumentów pełnomocnictw. Do
uzupełnień stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.). Nie podlegają uzupełnieniu informacje
wymagane w ramach kryteriów oceny ofert.
14.7. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do
treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
14.8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
− brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
− cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może
przeznaczyć na realizację przedmiotu zadania,
− wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zadania nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
− instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu
zadania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
14.9. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
− Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
− gdy oferta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta
nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków
udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony.
14.10. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego Wykonawcy.
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14.11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszenia o zamówieniu stosuje się
zapisy Regulaminu (Załącznik nr 4).

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Projekt umowy
Załącznik nr 3 – Mapa
Załącznik nr 4 – Harmonogram prac i płatności
Załącznik nr 5 – Regulamin udzielania zamówień

Zatwierdził pod względem merytorycznym i formalnym:
Kierownik projektu: Paweł Szewczyk
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Nr postępowania: SOLSKA/26/2017

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu

FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY
Adres wykonawcy
tel.

e-mail

NIP

1

REGON

odpowiadając na Ogłoszenie o zamówieniu pt.:
„Monitoring terenu w celu wyszukania i utylizacji zatrutej padliny ”
Zamówienie to jest częścią projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy
Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16, współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
1. Ja (my) niżej podpisany(i) składając ofertę na wykonanie zamówienia oświadczam(y), że
cena mojej (naszej) oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia wynosi:
Cena netto: ................................................zł
Cena brutto: ...............................................zł,
(słownie: ........................................................................................................................)
stawka VAT …%,
2. Oświadczam(y) na potwierdzenie spełniania warunków określonych w Ogłoszeniu o
zamówieniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (zg. z pkt 3.4 Ogłoszenia
o zamówieniu), że osoby które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego
wykonały należycie następujące usługi:
L.p.

1.

Doświadczenie

Data wykonania
opracowania
(dzień/miesiąc/rok)

Wskazanie
podmiotu, na
którego rzecz
usługa została
wykonana

Imię i Nazwisko:……………………………………………..
- określenie przedmiotu (nazwy) wykonanej usługi
(monitoring/ inwentaryzacja/):
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………
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2.

3.

Imię i Nazwisko:……………………………………………..
- określenie przedmiotu (nazwy) wykonanej usługi
(monitoring/ inwentaryzacja/):
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………
Imię i Nazwisko:……………………………………………..
- określenie przedmiotu (nazwy) wykonanej usługi
(monitoring/ inwentaryzacja/):
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………

3. Nie podlegam/-my wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE oraz nie
naruszyliśmy obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na
ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 57 ust. 2 Dyrektywy.
4. Nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub
osobowych z Zamawiającym.
5. Posiadam/-my wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
6. Przedmiotowe zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w Ogłoszenia
zamówieniu.

o

7. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
8. Uważam(my) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu
zamówieniu.

o

9. Oświadczam(my), że wyrażamy zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na
potrzeby realizacji niniejszego zamówienia oraz w celu kontroli przez uprawnione do tego
organy w tym wyznaczone dla celów kontroli zgodności z prawem unijnym.
10. [nie zamierzam(y) powierzać podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia /
następujące części niniejszego zadania powierzymy podwykonawcom]1:
Lp.

Część (zakres) zamówienia, której wykonanie
Wykonawca powierza podwykonawcy

Firma podwykonawcy

1

2

3

1

1

Wykonawca skreśla niepotrzebne.
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2

Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1) ..............................................................................................................................................
(2) ..............................................................................................................................................
Oferta i załączone do niej dokumenty zostały złożone na .............. kolejno ponumerowanych
stronach.
-------------------------------------/miejscowość i data/

-------------------------------------------/podpisy upełnomocnionych
przedstawicieli wykonawcy/
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Nr postępowania: SOLSKA/26/2017

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu

UMOWA NR 26/SOLSKA/2017
zawarta w dniu ……………….2017 r. w Lublinie pomiędzy:
Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym (LTO)
z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13, adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74,
lok. 209, 20-234 Lublin, NIP: 712-016-94-26, REGON: 430525669 wpisanym do Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, pod numerem KRS: 0000146301 reprezentowanym przez:
− …………………………………
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a:
………………………………………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
Niniejsza Umowa została zawarta przez Strony w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr
SOLSKA/26/2017, prowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień
publicznych, (dalej: „postępowanie”), dotyczącego zadania pt. „Monitoring terenu w celu
wyszukania i utylizacji zatrutej padliny”, wchodzącego w zakres projektu „Czynnej ochrony
rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16,
zwanego dalej „Projektem", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi pn.:
Monitoring terenu w celu wyszukania i utylizacji zatrutej padliny .
2. Przedmiot Umowy Wykonawca wykona zgodnie z Umową, złożoną ofertą, a także zgodnie z
uzgodnieniami podjętymi z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
§2
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu Umowy określa załącznik nr 1 do Umowy.
§3
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy: od dnia podpisania Umowy do 15 marca
2020 roku.
2. Harmonogram poszczególnych prac, terminy dostarczenia raportów oraz kwoty planowanych
wypłat określa załącznik nr 2 do Umowy (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu).
3. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji poszczególnych czynności
wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia z pod warunkiem zachowania terminów
końcowych określonych harmonogramem, z poszanowaniem praktyk przywołanych i
opisanych Umową oraz mając na względzie terminy wymagane powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów określonych
Umową w sytuacji wydłużenia czasu uzyskania odpowiednich pozwoleń administracyjnych –
o czas niezbędny do ich uzyskania.
§4
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1. Wykonawca ma obowiązek uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń
w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
2. W realizacji Umowy brać będą udział inne podmioty, na których potencjał Wykonawca
powoływał się w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj.
…………………………………………… (wskazanie podmiotu oraz zasad współpracy, jeżeli
dotyczy).
3. Zmiana podmiotu o którym mowa w ust. 2 jest możliwa jedynie za zgodą Zamawiającego oraz
po spełnieniu przez nową osobę warunków dotyczących doświadczenia i/lub kwalifikacji
opisanych w Ogłoszeniu o zamówieniu. W przypadku skierowania nowego podmiotu do
realizacji Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie
Umowy z winy Wykonawcy i naliczenie kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2
umowy.
§5
1. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty możliwa jest m.in.
w następujących przypadkach i na zasadach w nich określonych:
1) Zmiany terminu realizacji Umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się
przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej, załamanie pogody (w tym
warunki atmosferyczne uniemożliwiające przejście tyraliery transektu), przyczyny nie
wynikające z winy Wykonawcy;
2) Zmiany terminu realizacji Umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności, których Strony
Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią one zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez
Zamawiającego jak i Wykonawcę.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

1.

2.
3.

4.

5.

§6
Odbiór prac kameralnych – raportu, o których mowa w załączniku nr 1 do Umowy nastąpi
w siedzibie Zamawiającego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego bez
uwag przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Za datę wykonania przedmiotu Umowy polegającego na wykonaniu prac kameralnych
przyjmuje się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.
Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności:
a) dzień odbioru wykonanych prac,
b) opis zakresu wykonanych prac,
c) oświadczenie o braku, lub o stwierdzeniu wad w realizacji przedmiotu Umowy.
Przy odbiorze przedmiotu Umowy Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia
ich jakości, ale może wnieść zastrzeżenia na piśmie, które skutkują koniecznością dokonania
uzupełnień bądź poprawek w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków i uchybień w przedstawionej
dokumentacji, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin dokonania wskazanych
w protokole odbioru poprawek i uzupełnień. Po otrzymaniu poprawionej dokumentacji,
Zamawiający dokona ponownej oceny przedłożonych dokumentów w ciągu 14 dni
kalendarzowych.
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6. W przypadku ponownego stwierdzenia przez Zamawiającego braków i uchybień w
poprawionej przez Wykonawcę dokumentacji Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w
trybie natychmiastowym, zgodnie z § 10. Uzasadnienie odstąpienia od Umowy zostanie
zawarte w protokole odbioru.
7. Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT/rachunku w
maksymalnej wysokości określonej w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.
8. Odbiór końcowy nastąpi po sprawdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji (w terminie nie
dłuższym niż 7 dni roboczych) i po usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych wad (w
terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych).
9. Wykonawca ma obowiązek dokumentowania postępów prac określonych w załączniku nr 1
do Umowy poprzez zapisywanie i gromadzenie śladów z urządzeń lokalizacyjnych (np. GPSów) używanych podczas prac terenowych. Zamawiający ma prawo do kontrolowania
postępów prac. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków przez Wykonawcę i braku
postępów prac, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy i naliczenia kary z tytułu
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

1.

2.

3.

4.

§7
Strony zgodnie ustalają, że autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów
dokumentacji, powstałej w wyniku wykonania Umowy, a także autorskie prawa majątkowe do
opracowań stanowiących samodzielne części innych dokumentów - opracowanych przez
Wykonawcę w wyniku wykonywania obowiązków określonych w Umowie - nabywa
Zamawiający bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, w polach eksploatacyjnych w
szczególności obejmujących:
1) utrwalanie wykonanych opracowań w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w
dowolny sposób;
2) zwielokrotnienie (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w
szczególności na nośniku video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku
komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy opracowań, w tym techniką drukarską
reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
4) tłumaczenia, modyfikowanie lub jakiekolwiek inne zmiany w wykonanych opracowań;
5) wprowadzanie wykonanych opracowań do pamięci komputera;
6) wykorzystanie opracowań lub jej fragmentów do realizacji zadań Zamawiającego;
7) publiczne udostępnianie opracowania w ramach prowadzonych postępowań.
Nabycie praw, o których mowa w ust. 1, obejmuje nabycie prawa do wykonywania praw
zależnych przez Zamawiającego, zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich
oraz nabycie prawa własności nośników, na których utrwalono wykonane opracowania.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy obejmuje również wynagrodzenie z tytułu
przeniesienia autorskich praw majątkowych do wykonanych opracowań, praw zależnych, z
tytułu ich eksploatacji na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 oraz pozostałych
uprawnień opisanych w niniejszym paragrafie.
Zamawiający jako nabywca praw autorskich ma prawo do przeniesienia praw i obowiązków
wynikających z przekazanych mu przez Wykonawcę praw na osoby trzecie. Dotyczy to tak
całości, jak i części składowych wykonanych opracowań.
Wykonawca oświadcza, że:
1) do wykonanych opracowań, które powstały w wyniku wykonania niniejszej Umowy,
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przysługują mu nieograniczone prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
2) opracowania nie zawierają niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie
są obciążone prawami osób trzecich.
5. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przedmiotu Umowy poza działaniami
określonymi w niniejszej Umowie, pod warunkiem umieszczenia informacji o Zamawiającym
(podanie pełnej nazwy), projekcie (numer i tytuł) w ramach którego wykonywana była usługa
oraz sponsorach projektu.
6. Powyższą zgodę Zamawiającego na wykorzystanie przedmiotu Umowy do innych celów niż
określone w niniejszej Umowie Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Zamawiającego na
piśmie.
7. W ramach wynagrodzenia umownego, na Zamawiającego przechodzi własność egzemplarzy
i nośników, na których przedmiot Umowy utrwalono.

1.
2.

3.

4.

§8
Strony ustalają, że wynagrodzenie brutto za przedmiot Umowy wynosi zgodnie ze złożoną
ofertą Wykonawcy: …………………. zł (słownie: .……………………………………………….).
Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej będzie płatne w 3 ratach:
a) rata I za przekazanie sprawozdania z realizacji zadania nr 1 zgodnie z Harmonogramem
prac i płatności stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy - ………………………zł
brutto (słownie: ………………………………)
b) rata II za przekazanie sprawozdania z realizacji zadania nr 2 zgodnie z Harmonogramem
prac i płatności stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy - ………………………zł
brutto (słownie: ………………………………)
c) rata III za przekazanie sprawozdania z realizacji zadania nr 3 zgodnie z Harmonogramem
prac i płatności stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy - ………………………zł
brutto (słownie: ………………………………).
Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu Umowy, w tym wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich i praw
zależnych.
Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto bankowe
Wykonawcy podane w fakturach/rachunkach, w terminie do 30 dni od daty złożenia
Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych faktur VAT/rachunków.

§9
1. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku działać bezstronnie z należytą
starannością. Wykonawca nie ma prawa składania publicznych deklaracji związanych z
przedmiotem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie ma prawa do
podejmowania jakichkolwiek zobowiązań na rzecz Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może przekazywać do wiadomości publicznej ani ujawniać osobom trzecim
żadnych szczegółów Umowy, w czasie jej obowiązywania i po upływie tego okresu, bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Nie dotyczy to informacji, których ujawnienia
wymagają obowiązujące przepisy prawa lub w przypadku, gdy informacje te są dostępne
publicznie w momencie ich otrzymania, albo stały się dostępne publicznie.
3. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca
przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie uzgodnić
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4.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

z Zamawiającym czy podlegają one ochronie.
W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy lub zakończenia jej realizacji
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych
materiałów dotyczących informacji lub danych przekazanych w związku z wykonywaniem
Umowy.
§ 10
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną:
1) w wysokości 1% od wartości wynagrodzenia brutto poszczególnych prac określonych w
Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, – za każdy dzień zwłoki w
wykonaniu poszczególnych prac;
2) w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto – w przypadku braku udziału w realizacji
zamówienia podmiotów na które powoływał się Wykonawca w ofercie. Naliczenie kary z
tego tytułu nie wyklucza prawa do odstąpienia i naliczenia kary z tytułu odstąpienia od
umowy z winy Wykonawcy.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za
które ponosi odpowiedzialność Wykonawca albo niewykonania przedmiotu Umowy (w tym
nie usunięcia wad) z przyczyn obciążających Wykonawcę, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % ogólnej wartości wynagrodzenia
określonego w § 8 Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnego
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 Umowy.
Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur/rachunków zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% ogólnego
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 Umowy, za wyjątkiem zaistnienia okoliczności, w
której realizacja przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym.
Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
Naliczone przez Zamawiającego kary będą potrącane z faktury/rachunku wystawionej przez
Wykonawcę. W przypadku nie wystawienia faktury/rachunku, (co uniemożliwi potrącenie kar),
Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe
Zamawiającego.

§ 11
1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji Umowy jest: …………………………… tel.
nr ……………, tel. kom. nr ………………………..
2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji Umowy jest: ....………………………..... tel. nr
……………, tel. kom. nr ………………………..
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§ 12
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego w Lublinie.
§ 13
1. Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a realizacja
Umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny.
2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na
potrzeby Umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego organy w tym
wyznaczone przez instytucje finansującą Projekt.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy o
ochronie przyrody.
§ 14
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Załącznikami do niniejszej Umowy są:
1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis i zakres przedmiotu Umowy wraz z mapą (załącznik nr
3 do Ogłoszenia o zamówieniu);
2) Załącznik nr 2 - Harmonogram prac i płatności (załącznik nr 4 do Ogłoszenia o
zamówieniu nr SOLSKA/26/2017)
3) Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 do Umowy nr 26/SOLSKA/2017
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie monitoringu wybranych powierzchni pól uprawnych w
celu wyszukiwania potencjalnie zatrutej padliny, przeznaczonej do utylizacji przy czym
utylizacja nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.
2. Monitoring obejmie wykonanie i nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykonaniem prac
terenowych oraz kameralnych, które obejmą:
1) Prace terenowe:
Wykonawca z pomocą maksymalnie 5 wolontariuszy zapewnionych przez
Zamawiającego, wykona zimowe kontrole pól zlokalizowanych na terenie gmin Obsza i
Łukowa w powiecie biłgorajskim, województwo lubelskie. Każda kontrola będzie polegać
na przejściu tyralierą transektów o łącznej długości ok. 22 km, w celu wyszukiwania
potencjalnie zatrutej padliny.
W przypadku znalezienia padliny Wykonawca będzie zobowiązany do jej doraźnego
zabezpieczenia przed padlinożercami. W tym celu Zamawiający zapewni worek foliowy.
Ponadto o każdym przypadku znalezienia padliny Wykonawca niezwłocznie powiadomi
właściwy terenowo urząd gminy (telefonicznie i na piśmie wraz z potwierdzeniem jego
złożenia w urzędzie gminy), który jest zobowiązany do jej uprzątnięcia i dalszej utylizacji.
Kontrole zostaną przeprowadzone w okresie grudzień-luty każdej zimy w następującej
ilości:
a) zima 2017/2018 – 10 jednodniowych kontroli.
b) zima 2018/2019 – 10 dwudniowych kontroli,
c) zima 2019/2020 – 10 dwudniowych kontroli.
W czasie kontroli Zamawiający zapewni wyżywienie, a w przypadku kontroli w latach
2018/2019 i 2019/2020 także nocleg w stacji terenowej LTO w Pukałach. Ponadto
Zamawiający zapewni samochód celem transportu osób wykonujących monitoring terenu
na i z kontrolowanych transektów. Dodatkowo Zamawiający przekaże worki foliowe
celem doraźnego zabezpieczenia padliny. Dokładny przebieg transektów zostanie
przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. Ze względów logistycznych termin
kontroli będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym.
2) Prace kameralne:
Po skończonym każdym sezonie prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z
przebiegu prac zwierający:
- mapę skontrolowanych powierzchni pól uprawnych wraz z lokalizacją odnalezionej
padliny, dokumentacji fotograficznej martwych osobników - w formie elektronicznej jpg.,
- daty wykonywania kontroli,
- wyniki kontroli: liczbę i rodzaj znalezionej padliny, informacje o zgłoszeniach do
właściwo terenowo urzędach gmin, liczbę i gatunki ptaków drapieżnych stwierdzonych
na powierzchni (dotyczy zarówno żywych jak i martwych osobników)
- podstawową dokumentację fotograficzną przebiegu kontroli.
Termin dostarczenia Zamawiającemu kompletnego raportu wyznacza się odpowiednio
na 15 marca 2018 r., 15 marca 2019 r. i 15 marca 2020 roku.
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