TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN”
ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax 22 822 54 22, e-mail: biuro@bocian.org.pl

Warszawa dn. 13.02.2013 r.
Dotyczy: pytań wniesionych przez Oferentów do ogłoszenia o przetargu nr postępowania CIP-1/2013
na realizację przedmiotu zamówienia:
dostawa sprzętu do ochrony i badań błotniaka łąkowego

wchodzącego w zakres projektu nr POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”
współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
Zamawiający – Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32
(adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax.
22 822 54 22), w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego
„Bocian” (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, udziela odpowiedzi
na pytania wniesione przez Oferentów:
Pytanie 1:
Dziękuję za zapytanie ofertowe. Chętnie złożę ofertę na dostawę map topograficznych. Proszę o
informację, czy oferta ma być przesłana pocztą tradycyjną (w załączonych dokumentach jest mowa o
komisyjnym otwarciu ofert), czy mailem?
Odpowiedz 1:
Zacytuje to co jest w ogłoszeniu o przetargu.
"VII Miejsce, termin i forma złożenia oferty.
7.1. Ofertę na daną część należy złożyć w zamkniętej kopercie zatytułowanej: Oferta na zakup sprzętu
w projekcie ochrony błotniaka łąkowego w Polsce. Oferta na część nr ………… (tu wpisać na jaką część
składana jest oferta)” w sekretariacie Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02323 Warszawa w formie pisemnej.
7.2. Ofertę należy złożyć do dnia 24.02.2013 r. do godziny 15:00.
7.3. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 24.02.2013 r. o godzinie 15:15. Zamawiający udzieli
informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na pisemny
wniosek Wykonawcy."
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Pytanie 2:
Proszę o informację czy wystarczy wypełnić formularz ofertowy, czy umowę i inne formularze też muszą
być wypełnione i podpisane?
Odpowiedz 2:
W celu złożenia oferty należy wypełnić formularz ofertowy (zał. nr 2) oraz załącznik nr 3. Wszystko jest
opisane w ogłoszeniu (rozdział VI).
Pytanie 3:
Dziękujemy za informacje. Mam jednak pytanie czy jest możliwość zamienienia palików o wymiarach
toczone paliki drewniane o długości 150 cm, średnica palików 5 cm na paliki o średnicy 6 cm?
Odpowiedz 3:
Niestety nie ma możliwości zamiany, zgodnie ze specyfikacją zamówienia muszą to być paliki o średnicy 5
cm.
Pytanie 4:
Czy paliki do gniazd błotniaka wysyłam we wskazane miejsce czy odbieracie sami jeśli wysyłam to gdzie?
Odpowiedź 4:
Paliki należy dostarczyć na wskazany poniżej adres. Oferta powinna uwzględnia koszty dostawy.
Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"
ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce
Zatwierdzam:
Koordynator projektu: „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”
Dominik Krupiński

