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ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji przyrodniczych na potrzeby 
planów ochrony dla opolskich rezerwatów przyrody: 
1) Część I: Jaśkowice 
2) Część II: Jeleni Dwór 
3) Część III: Przysiecz 
4) Część IV: Bażany 
5) Część V: Płużnica 
6) Część VI: Lubsza 
7) Część VII: Przylesie 
8) Część VIII: Przyłęk 
9) Część IX: Boże Oko 
10) Część X: Lesisko. 
 
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-006/15 „Ochrona 
zagrożonych siedlisk przyrodniczych położonych na obszarze województwa opolskiego”, 
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020.   

Specyfikację opracowała Komisja Przetargowa w składzie: 
            
 
Andrzej Meryk                                   -  Przewodniczący Komisji   
Karolina Olszanowska – Kuńka        -  Zastępca Przewodniczącego Komisji   
Tomasz Biwo                                    -           Członek Komisji 
Radosław Dembiński                        -           Członek Komisji 
Małgorzata Pach   -  Członek Komisji 
Magdalena Spychalska  - Sekretarz Komisji 

 
Zatwierdzam: 

Alicja Majewska 
 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

  w Opolu 
 
 
Opole, 2017-01-02 
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Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, Zamawiający informuje 
o dokonaniu następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

1. Dział I SIWZ ,,Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami” w pkt 15.1.2. 
Kryterium „Doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia” otrzymuje 
brzmienie: 

 
15.1.2 Kryterium „Doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia” (P2) - 

waga 35 %: Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium w następujący 
sposób*: 
 

15.1.2.1. dla części I-V,VII-X 
 

- 35 pkt – przy realizacji zamówienia udział będą brały dwie osoby o specjalności ekspert 
botanik z tytułem doktora, 
 
- 25 pkt – przy realizacji zamówienia udział będą brały dwie osoby o specjalności ekspert 
botanik: jedna z tytułem magistra i jedna z tytułem doktora, 
 
- 15 pkt – przy realizacji zamówienia udział będzie brała jedna osoba o specjalności ekspert 
botanik z tytułem doktora, 
 
- 0 pkt – przy realizacji zamówienia udział będzie brała jedna osoba o specjalności ekspert 
botanik z tytułem magistra. 

 
15.1.2.2. dla części VI: 

 
- 35 pkt - przy realizacji zamówienia udział będą brały dwie osoby o specjalności ekspert 
botanik z tytułem doktora oraz dwie osoby o specjalności ekspert entomolog z tytułem 
doktora,  
 
- 30 pkt - przy realizacji zamówienia udział będzie brała jedna osoba o specjalności ekspert 
botanik z tytułem doktora oraz dwie osoby o specjalności ekspert entomolog z tytułem 
magistra lub przy realizacji zamówienia udział będą brały dwie osoby o specjalności ekspert 
botanik z tytułem magistra oraz jedna osoba o specjalności ekspert entomolog z tytułem 
doktora, 
 
- 25 pkt - przy realizacji zamówienia, udział będą brały dwie osoby o specjalności ekspert 
botanik z tytułem magistra oraz dwie osoby o specjalności ekspert entomolog z tytułem 
magistra, 
 
- 20 pkt - przy realizacji zamówienia, udział będzie brała jedna osoba o specjalności ekspert 
botanik z tytułem doktora oraz jedna osoba o specjalności ekspert entomolog z tytułem 
doktora,  
- 15 pkt - przy realizacji zamówienia udział będzie brała jedna osoba o specjalności ekspert 
botanik z tytułem doktora oraz jedna osoba o specjalności ekspert entomolog z tytułem 
magistra lub przy realizacji zamówienia udział będzie brała jedna osoba o specjalności 



 

str. 3 
 

ekspert botanik z tytułem magistra oraz jedna osoba o specjalności ekspert entomolog 
z tytułem doktora,  
 
- 10 pkt -  przy realizacji zamówienia udział będą brały dwie osoby o specjalności ekspert 
botanik z tytułem magistra oraz jedna osoba o specjalności ekspert entomolog z tytułem 
magistra lub przy realizacji zamówienia udział będzie brała jedna osoba o specjalności 
ekspert botanik z tytułem magistra oraz dwie osoby o specjalności ekspert entomolog z 
tytułem magistra, 
 
- 0 pkt - przy realizacji zamówienia udział będzie brała jedna osoba o specjalności ekspert 
botanik z tytułem magistra oraz jedna osoba o specjalności ekspert entomolog z tytułem 
magistra. 
 
* Za eksperta botanika Zamawiający uzna osobę posiadającą wykształcenie wyższe 
i doświadczenie w dziedzinie botaniki rozumiane jako posiadanie w dorobku min. 1 publikacji 
z dziedziny botaniki oraz udział w: inwentaryzacjach gatunków roślin lub siedlisk 
przyrodniczych, lub badaniach gatunków roślin lub siedlisk przyrodniczych, lub planowaniu 
ochrony gatunków roślin lub siedlisk przyrodniczych, lub monitoringu gatunków roślin lub 
siedlisk przyrodniczych. 
Za eksperta entomologa Zamawiający uzna osobę posiadającą wykształcenie wyższe 
i doświadczenie w dziedzinie entomologii rozumiane jako posiadanie w dorobku min. 1 
publikacji z dziedziny entomologii oraz udział w: inwentaryzacjach gatunków owadów, lub 
badaniach gatunków owadów, lub planowaniu ochrony gatunków owadów, lub monitoringu 
gatunków owadów. 
 

2. Rozdział 2. Formularz ofertowy.  
 
Formularz ofertowy otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 
 
 
Działając w trybie art. 38 ust. 6 Ustawy Pzp  informuję, że powyższa modyfikacja specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia nie wymaga zmiany ogłoszenia o zamówieniu i nie wymaga 
dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. Miejsce składania i otwarcia ofert 
pozostaje bez zmian. 
 
 
 
Załączniki – 1 szt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Rozdział 2. Formularz ofertowy – zmieniony 02.01.2017 r. 

 
 
............................ 
miejscowość, data 

Znak sprawy: WOF.261.12.57.2016 
 
 
     Formularz ofertowy 
Wykonawca 
Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 
Adres:  ……………………………………………………...…….………………… 
NIP:  ……………………………………………………...…….………………… 
REGON: ……………………………………………………...…….………………… 
Nr telefonu: ……………………………………………………...…….………………… 
Adres e-mail: ……………………………………………………...…….………………… 
                                    
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/-ów 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Rodzaj upoważnienia do reprezentowania Wykonawcy/-ów  
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nawiązując do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 
 

usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji przyrodniczych  
na potrzeby planów ochrony dla rezerwatów przyrody 

 
1. Składam ofertę o treści odpowiadającej SIWZ, na wskazane części (zaznaczyć „X”): 
 

 Część I: Jaśkowice 

 Część II: Jeleni Dwór 

 Część III: Przysiecz 

 Część IV: Bażany 

 Część V: Płużnica 

 Część VI: Lubsza 

 Część VII: Przylesie 

 Część VIII: Przyłęk 

 Część IX: Boże Oko 

 Część X: Lesisko 
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2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą łączną ryczałtową kwotę brutto:  
 

Lp. Nazwa Kwota brutto Słownie 

1 Część I: Jaśkowice   

2 Część II: Jeleni Dwór   

3 Część III: Przysiecz   

4 Część IV: Bażany   

5 Część V: Płużnica   

6 Część VI: Lubsza   

7 Część VII: Przylesie   

8 Część VIII: Przyłęk   

9 Część IX: Boże Oko   

10 Część X: Lesisko   

 
 
3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za 
związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 
 
4. Akceptuję terminy realizacji zamówienia, tj.: 
1) część I – 25 września 2017 r. 
2) część II – 25 września 2017 r. 
3) część III – 25 września 2017 r. 
4) część IV – 9 października 2017 r.  
5) część V – 9 października 2017 r. 
6) część VI – 30 października 2017 r. 



 

str. 6 
 

7) część VII – 30 października 2017 r. 
8) część VIII – 30 października 2017 r. 
9) część IX – 13 listopada 2017 r. 
10) część X - 13 listopada 2017 r. 
 
5. Deklaruję, że zamówienie będzie wykonywane przez (podać liczbę osób): 
 
a) dla części I-V,VII-X: 
 
Lp Specjalność  Dane dot. doświadczenia (publikacje 

i badania itd.) 
Wykształcenie Liczba 

osób 
1 Ekspert botanik  Doktor  
2 Ekspert botanik  Magister  
 
b) dla części VI: 
Lp Specjalność Dane dot. doświadczenia (publikacje 

i badania itd.) 
Wykształcenie Liczba 

osób 
1 Ekspert botanik  Doktor  
2 Ekspert botanik  Magister  
3 Ekspert entomolog  Doktor  
4 Ekspert entomolog  Magister  
 
 
6. Deklaruję, że wydrukujemy/ nie wydrukujemy*

 
wszystkie egzemplarze przedmiotu 

zamówienia na papierze pochodzącym z recyklingu (za wyjątkiem map). 
 
7. Akceptuję proponowane warunki płatności, w tym 30 dniowy termin płatności od daty 
przedłożenia faktury/rachunku oraz fakt, iż podstawą wystawienia faktury/rachunku jest 
protokół odbioru przedmiotu zamówienia.  
 
8. Oświadczam, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy 
został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń. 
 
9. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego i akceptuję je bez zastrzeżeń. 
 
10. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert, a w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 
11. Wykonanie niżej wskazanych części zamówienia zostanie powierzone podwykonawcom: 
(jeżeli dotyczy): 
1) ……………………………………………………………………………...………………………. 
2) ………………………………………………………………………………………......................... 
 
12.Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 
1)…………………………………………………………………………………………………….. 
2)…………………………………………………………………………………………………….. 
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3)…………………………………………………………………………………………………….. 
 
13. Oświadczam, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ……… do ……… informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji/oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa*. 
Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, gdyż 
…………………………………………………………………………………………………………. 
14.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 
poniższy adres: 
.................................................................................................................................................... 

15. Informuję, że wybór oferty będzie prowadzić/nie będzie prowadzić* do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  

Wypełniane w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. 
Wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wraz z wskazaniem ich 
wartość bez kwoty podatku: 

 .................................................................................................................................................  
 
15. Ofertę niniejszą składam/y na ………..kolejno ponumerowanych stronach. 
 
16. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ 
są: 
1) ............................................................................ 
2) ............................................................................ 
3) ............................................................................ 
4) ............................................................................ 
5) ............................................................................ 
  
 
 

...................................... 
                   Podpis 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
* niepotrzebne skreślić 


