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ZAPYTANIE OFERTOWE  

Narwiański  Park  Narodowy  prosi  o  złożenie  oferty  na:  „Przeprowadzenie  czteroletniego
monitoringu stanu populacji lęgowych oraz ich wybranych parametrów (w tym sukcesu lęgowego)
dla  szeregu  gatunków ptaków wodno-błotnych  występujących  na  terenie  Narwiańskiego  Parku
Narodowego”  w  ramach  projektu  nr  POIS.02.04.00-00-0010/17  "Kontynuacja  ochrony  ptaków
wodno-błotnych,  odtwarzania  siedlisk  i  ograniczania  wpływu  inwazyjnych  gatunków  w
Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 "Bagienna
Dolina  Narwi"  oraz  PLH  200002  "Narwiańskie  Bagna."  dofinansowanego  ze  środków  Unii
Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

I  Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest  usługa polegająca na przeprowadzeniu czteroletniego monitoringu
stanu populacji lęgowych oraz ich wybranych parametrów (w tym sukcesu lęgowego) dla szeregu
gatunków ptaków wodno-błotnych występujących na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego.

2. Monitoring populacji lęgowych, o której mowa w p. 1 obejmuje:

 Określenie liczebności oraz rozmieszczenie przestrzenne gatunków: gęgawy (Anser anser),
łabędzia  niemego  (Cygnus  olor),  łyski  (Fulica  atra),  mewy  śmieszki  (Chroicocephalus
ridibundus),  rybitwy  białoskrzydłej   Chlidonias  leucopterus ),  rybitwy  czarnej  (Chlidonias
niger ),  rybitwy rzecznej (Sterna hirundo),  rybitwy białoczelnej (Sternula albifrons) należy
wykonać  zgodnie  z  metodyką  opracowaną  na  potrzeby  Państwowego  Monitoringu
Środowiska –  Chylarecki  P.,  Sikora  A.,  Cenian Z.,  Chodkiewicz  T.  (red.)  2015.  Monitoring
ptaków lęgowych.  Poradnik metodyczny.  Wydanie  2.  GIOŚ,  Warszawa. Dla  gatunków, dla
których  nie  opracowano  metodyki  na  potrzeby  PMŚ  inwentaryzację  należy  wykonać  w
oparciu o wiedzę ekspercką i doświadczenie Wykonawcy, a także dostępną literaturę. 

-  Podczas  liczeń  należy  mieć  na  uwadze  możliwość  występowania  osobników  nielęgowych,
które nie są przedmiotem niniejszej inwentaryzacji.

- Określenie sukcesu lęgowego dla gęgawy (Anser anser), łabędzia niemego (Cygnus olor), łyski
(Fulica atra).
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Dla  gęgawy (Anser anser),  łabędzia niemego (Cygnus olor),  łyski  (Fulica atra)  miarą sukcesu
lęgowego będzie liczba rodzin (pojedynczych ptaków) prowadzących młode oraz liczba ptaków
młodych w każdym takim przypadku.

Ponadto podczas monitoringu gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000
należy  notować  stanowiska  lęgowe  innych  gatunków  z  załącznika  I  Dyrektywy  Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, nie
będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000, stwierdzonych przy okazji prowadzonych badań
terenowych.

W  przypadku  gatunków  kolonijnych  (mewy,  rybitwy)  przedmiotem  monitoringu  jest  określenie
położenia przestrzennego poszczególnych kolonii oraz  szacowana ilość par lęgowych poszczególnych
gatunków zamieszkujących  kolonie

3. Ocenę stanu populacji wyżej wymienionych gatunków należy wykonać w oparciu o:

a) dane zebrane w trakcie wykonywanych kontroli terenowych;
b) inne  dane  będące  w  posiadaniu  Wykonawcy,  które  należy  wskazać  w  raporcie

podsumowującym prace;
c) wiedzę ekspercką Wykonawcy.

4. Wyniki  oceny  stanu ochrony  wszystkich  przedmiotów monitoringu  należy  przedstawić  w postaci
opracowania tekstowego zawierającego następujące elementy:

a) skład zespołu wykonującego prace terenowe oraz analizę danych (imiona i nazwiska autorów);
b) szczegółową metodykę prac terenowych;
c) wyniki prac terenowych;
d) analizę dynamiki populacji gatunków na terenie Parku oraz łączną ocenę stanu gatunków na

terenie Parku, 
e) wnioski z przeprowadzonego monitoringu.

5.  Elementem składowym oceny stanu populacji gatunków będących przedmiotem badań są:
a) warstwa  wektorowa  przedstawiająca  rozmieszczenie  gatunków,  o  których  mowa  w  p.  2

sporządzona zgodnie ze standardem danych GIS w ochronie przyrody, 
b) warstwa  wektorowa  przedstawiająca  stanowiska  innych  gatunków  ptaków  z  załącznika  I

Dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2009/147/WE  z  dnia  30  listopada  2009  r.  w
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, nie będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000
stwierdzonych  przy  okazji  prowadzonych  badań  terenowych.  Warstwę  należy  sporządzić
zgodnie ze standardem danych GIS w ochronie przyrody;

c) co  najmniej  jedna  fotografia  poglądowa  każdego  potencjalnego  lub  istniejącego  siedliska
wszystkich  gatunków,  o  których  mowa  w  p.  2,  będącego  stanowiskiem  monitoringowym
gatunku.

6.  Zamawiający informuje, że dysponuje następującymi opracowaniami oraz danymi:

a) dokumentacją  wykonaną  na  potrzeby  sporządzenia  Projektu  Planu  Ochrony  dla  obszarów
Natura 2000 PLB 200001 "Bagienna Dolina Narwi" oraz PLH 200002 "Narwiańskie Bagna."

b) Wstępnymi  wynikami  (na  dzień  20.04.2018)  rozmieszczenia  niektórych  gatunków
wymienionych w p.2. (gęgawy (Anser anser), łabędzia niemego (Cygnus olor), łyski (Fulica atra).
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c) Raport końcowy z wykonania monitoringu sukcesu lęgowego w koloniach lęgowych w latach 
2013 i2014 do projektu LIFE09/NAT/PL/000263 pn.: „Ochrona ptaków wodnych i błotnych w 
pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych 
gatunków”.

II. Termin realizacji zamówienia:

od dnia zawarcia umowy sukcesywnie do 31.12.2021 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują dorobkiem w zakresie 
prowadzenia monitoringu przyrodniczego ora inwentaryzacji przyrodniczych w zakresie 
ornitologii, prowadzonych w dolinach rzecznych.

IV. Termin do którego należy złożyć ofertę:
04.06.2018 r.

V. Formy złożenia oferty.
a) Wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 
dnia 04.06.2018r do godziny 10.00 w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na 
adres mailowy mikolaj.pruszynski@npn.pl.
b) Sposób przygotowania oferty:
- Oferty złożone w formie pisemnej w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego
Wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w wyznaczanym 
wyżej terminie do godziny 10.00 w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego Kurowo 10 gmina 
Kobylin Borzymy, oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta wraz z 
wymaganymi załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy. Należy ją złożyć w kopercie, z dopiskiem „Oferta na: Przeprowadzenie 
czteroletniego monitoringu stanu populacji lęgowych oraz ich wybranych parametrów (w tym 
sukcesu lęgowego) dla szeregu gatunków ptaków wodno-błotnych występujących na terenie 
Narwiańskiego Parku Narodowego.” oraz umieścić nazwę i adres Oferenta. 
- Oferty złożone drogą mailową
Wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w wyznaczanym 
wyżej terminie do godziny 10.00 na adres mailowy mikolaj.pruszynski@npn.pl, oferty które 
wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być 
podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zeskanowana i przesłana 
na wyżej wskazany adres mailowy. W tytule maila należy wpisać „Oferta na: Przeprowadzenie 
czteroletniego monitoringu stanu populacji lęgowych oraz ich wybranych parametrów (w tym 
sukcesu lęgowego) dla szeregu gatunków ptaków wodno-błotnych występujących na terenie 
Narwiańskiego Parku Narodowego.”

VI. Kryteria wyboru oferty
Przy wyborze najkorzystniejszej oceny Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami oceny:. 
1. Cena oferty brutto (P1) 70 pkt.
2 Doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia (P2) 30pkt.
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Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
Kryterium cena brutto (P1) – waga 70%
Liczba punktów za cenę oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:
P1=Cn/(Cb ) x 70%x100
gdzie: gdzie: Cn – cena brutto najniższa, Cb - cena brutto badana. 

Kryterium - Doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia (P2) – waga 
30%. Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium w następujący sposób:
30 pkt. – przy realizacji zamówienia będzie brało udział 2 specjalistów z zakresu ornitologii, 
zoologii, ochrony środowiska z tytułem magistra.
15 pkt. - przy realizacji zamówienia będzie brał udział 1 specjalista z zakresu ornitologii, zoologii,
ochrony środowiska z tytułem magistra, oraz 1 specjalista z zakresu ornitologii lub zoologii z 
wykształceniem wyższym.
0 pkt. – przy realizacji zamówienia będzie brało udział 2 specjalistów z zakresu ornitologii, 
zoologii, ochrony środowiska z wykształceniem wyższym.
Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w 
Formularzu Ofertowym.
Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę 
punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:

P=P1+P2
Gdzie:
P – łączna ilość punktów ocenianej oferty
P1 – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium P1 
P2 – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium P2

VII. Uwagi końcowe.
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 12.05.2018 roku. Wyniki zapytania 
ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego 
www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 14 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z 
Załącznikiem nr 6.

A. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany terminu składania ofert,
b. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne 

lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,
c. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,
d. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy,
e. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,
f. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,
g. odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT,
h. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy,
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i.  wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w 
przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony Wykonawcy w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.

B. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. 
C. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do 

zawarcia umowy.
 

Ryszard Modzelewski
Dyrektor Narwiańskiego Parku

Narodowego
Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 Opis   przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2 Formularz oferty
3. Załącznik Nr 3 Wykaz usług
4. Załącznik Nr 4 Wykaz osób
5. Załącznik Nr 5 Zobowiązanie innych podmiotów
6. Załącznik Nr 6 Wzór umowy
7. Załącznik Nr 7 Oświadczenie o braku powiązań
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