
Ogłoszenie o zamówieniu fakultatywne
Usługi

Inwentaryzacja dubelta i ocena stanu zachowania stanowisk dubelta przy granicy Ukrainy w
2021 r.

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430525669

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Akademicka 13

1.4.2.) Miejscowość: Lublin

1.4.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.curylo@lto.org.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lto.org.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
organizacja pozarządowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00036877/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-04-20 16:36

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Inwentaryzacja dubelta i ocena stanu zachowania stanowisk dubelta przy granicy Ukrainy w
2021 r.

3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest Inwentaryzacja dubelta
oraz ocena stanu zachowania przygranicznych stanowisk dubelta na Ukrainie w 2021 roku.1.2. W
ramach przedmiotu zamówienia od Wykonawcy oczekuje się wykonania następujących prac:1)
Opracowanie zakresu inwentaryzacji:a. Kontakt z lokalnymi ornitologami, władzami instytucji ochrony
przyrody, organizacjami pozarządowymi oraz kołami łowieckimi w celu uzyskania danych o
rozmieszczeniu tokowisk dubelta w strefie przygranicznej.b. Wyznaczenie w konsultacji ze wskazanym
przez Zamawiającego Koordynatorem Naukowym projektu ostoi dubelta oraz potencjalnych ostoi
dubelta przeznaczonych do inwentaryzacji tokowisk i oceny stanu zachowania stanowisk dubelta.c.
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Określenie zakresu inwentaryzacji w 2021 r. w wyznaczonych wcześniej ostojach dubelta i
potencjalnych ostojach dubelta w ramach przewidzianych do wykonania 400 godzin poświęconych na
kontrole terenowe .2) Koordynacja zespołem wykonującym inwentaryzację:a. Zaplanowanie
harmonogramu prac terenowych dla osób skierowanych do realizacji zamówienia.b. Zapewnienie
osobom skierowanym do realizacji zamówienia zezwoleń na prowadzenie inwentaryzacji (w przypadku
wymaganych zezwoleń od instytucji ochrony przyrody itp.) oraz zezwoleń na wejście na obszary
prywatne i przygraniczne.c. Przekazanie osobom skierowanym do realizacji zamówienia niezbędnych
do wykonania inwentaryzacji metodyk i formularzy, w razie potrzeby przetłumaczenie ich na język
ukraiński lub rosyjski.d. Bieżący kontakt z Koordynatorem Naukowym projektu w zakresie kontroli
potencjalnych tokowisk wykrytych dzięki nadajnikom telemetrycznym (patrz Załącznik nr 5 - Metodyka
inwentaryzacji dubelta w przygranicznych ostojach_v.1.2).3) Opracowanie raportu końcowego.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-04-28 16:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

3.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy
2014/24/UE.Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca wskazuje w oświadczeniu
własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania.3.2. Beneficjent udziela zamówienia
wykonawcy unikając jakiegokolwiek konfliktu interesów, rozumianego jako sytuacja, w której
bezstronna i obiektywna realizacja umowy o zamówienie przez Beneficjenta jest zagrożona z
powodów związanych z rodziną, życiem emocjonalnym, powinowactwem politycznym lub
narodowym, interesem gospodarczym lub jakimkolwiek innym wspólnym interesem istniejącym
między Beneficjentem a wykonawcą wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie
zamówienia.Z uwagi na powyższe, 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.Okoliczność braku
podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca
dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania.3.3. O
udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:dysponują osobami,
które skierują do realizacji zamówienia, a z których co najmniej trzy osoby (zespół ornitologów)
będą brały bezpośredni udział w wykonaniu zamówienia. Skład zespołu ornitologów: a) każda
osoba posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w inwentaryzacji/monitoringu ptaków,b) co
najmniej trzy osoby posiadają co najmniej roczne doświadczenie w inwentaryzacji/monitoringu
ptaków z rodziny Charadriidae lub Scolopacidae,c) co najmniej jedna osoba posiada co najmniej
roczne doświadczenie w inwentaryzacji/monitoringu i ocenie liczebności dubelta.d) osoby
władają językiem ukraińskim lub rosyjskim co najmniej na poziomie zaawansowanym.Szczegóły
dotyczące warunków udziału - zgodnie z pełną treścią Zapytania ofertowego zamieszczonego
na stronie internetowej Zamawiającego.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego przez
zamawiającego niezobowiązanego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady
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udzielenia zamówienia oraz szczegółowa treść zapytania i załączniki do niego umieszczone są
na stronie internetowej zamawiającego: http://lto.org.pl/index.php?id=147 oraz
https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html
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