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Natura International Polska 
ul .  Ży zna  1 8 /1 6 ,  15 -16 1  Bia ł ys t ok  

Białystok, dnia 14.04.2021 r. 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/17/2021 

 
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

WRAZ ZE ZMIANĄ TREMINU SKŁADANIA OFERT  
 
Dotyczy zamówienia pt. „Opracowanie strategii gospodarowania wodą w zbiorniku 
Siemianówka w celu poprawy warunków wilgotnościowych siedlisk dubelta i innych 
ptaków siewkowych w Dolinie Górnej Narwi z uwzględnieniem ograniczeń wodno-
gospodarczych” 
 
prowadzonego w ramach projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – 
etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”. Zadanie to 
jest częścią w/w Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu 
Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D).  
 
Szanowni Państwo, 
 
Natura International Polska z siedzibą w Białymstoku 15-161, ul. Żyzna 18/16, NIP: 578-304-
51-21, REGON: 280381278, będąc Współbeneficjentem Projektu „Implementacja Krajowego 
Programu Ochrony Dubelta – etap I” (LIFE17 NAT/PL/000015, zwana dalej „Zamawiającym”, 
informuje o zmianach w: 
 
1. zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego: 

 
1) Rozdz. IX pkt 5 (Miejsce, termin i forma złożenia oferty): 

 
Było: Otrzymuje treść: 
Ofertę należy złożyć do dnia 21.04.2021 r. 
do godziny 15:00. 
 

Ofertę należy złożyć do dnia 22.04.2021 r. 
do godziny 15:00. 
 

 
2) Rozdz. I pkt 7) wykreślenie słowa “naukowej”: 

 
Było: Otrzymuje treść: 
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 
prawa autorskie do Strategii oraz publikacji 
naukowej – w zakresie opisanym we 
wzorze umowy – załączniku do zapytania 
ofertowego 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 
prawa autorskie do Strategii oraz publikacji 
– w zakresie opisanym we wzorze umowy – 
załączniku do zapytania ofertowego 

 
3) Rozdz. IV. Pkt 3 ppkt 2) lit.c) oraz ppkt.3) lit. c) (warunek udziału w postępowaniu 

dotyczący Specjalisty z zakresu hydrologii oraz Specjalisty z zakresu geochemii 
krajobrazu) wykreślenie słowa „opublikowanych”: 
 

rozdz. IV. Pkt 3 ppkt 2) lit.c) 
Było: Otrzymuje treść: 
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Będący autorem lub współautorem 
przynajmniej 2 publikacji opublikowanych 
w recenzowanych czasopismach 
naukowych z zakresu hydrologii rzek i 
mokradeł zlewni nizinnych. 
 

Będący autorem lub współautorem 
przynajmniej 2 publikacji w recenzowanych 
czasopismach naukowych z zakresu 
hydrologii rzek i mokradeł zlewni nizinnych. 
 

rozdz. IV. Pkt 3 ppkt 3) lit.c) 
Było: Otrzymuje treść: 
Będący autorem lub współautorem 
przynajmniej 2 publikacji  opublikowanych 
w recenzowanych czasopismach 
naukowych z zakresu geochemii rzek 
nizinnych i ich dolin 

Będący autorem lub współautorem 
przynajmniej 2 publikacji  w recenzowanych 
czasopismach naukowych z zakresu 
geochemii rzek nizinnych i ich dolin 

 
4) Rozdz. IV pkt. 3 akapit drugi, zamiana słów “czasopisma naukowe” na słowo 

“publikator”: 
Było: Otrzymuje treść: 
Poprzez „recenzowane czasopismo 
naukowe” Zamawiający rozumie 
czasopismo naukowe znajdujące się w 
„Wykazie czasopism naukowych i 
recenzowanych materiałów z konferencji 
międzynarodowych”, stanowiącym 
załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i 
Szkolnictwa wyższego  z dnia 18 grudnia 
2019 r. w sprawie wykazu czasopism 
naukowych i recenzowanych materiałów z 
konferencji międzynarodowych. 
 

Poprzez „recenzowane czasopismo 
naukowe” Zamawiający rozumie publikator 
znajdujący się w „Wykazie czasopism 
naukowych i recenzowanych materiałów z 
konferencji międzynarodowych”, 
stanowiącym załącznik do Komunikatu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego  z 
dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu 
czasopism naukowych i recenzowanych 
materiałów z konferencji 
międzynarodowych. 
 

  
5) Rozdz. VII pkt 2 ppkt 1) (Kryteria oceny ofert dotyczące obliczania wartości punktowej 

dla kryterium cena (C)) wykreślenie słów “w danej części zamówienia”: 
 

Było: Otrzymuje treść: 
C min – najniższa cena spośród ofert 
nieodrzuconych w danej części zamówienia 
C o – cena oferty badanej w danej części 
zamówienia 
 

C min – najniższa cena spośród ofert 
nieodrzuconych  
C o – cena oferty badanej  
 

 
2. Zmianie odpowiednio do nowej treści rozdz. IV (Warunki udziału w postępowaniu) uległ 

załącznik nr 2 “Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia”. Poprawiony 
załącznik został zamieszczony na stronie internetowej https://natura-
international.org.pl/opracowanie-strategii-gospodarowania-woda-w-zbiorniku-
siemianowka-w-celu-poprawy-warunkow-wilgotnosciowych-siedlisk-dubelta-i-innych-
ptakow-siewkowych-w-dolinie-gornej-narwi-z-uwzglednieniem-ogranicze 
 
Wykonawca powinien złożyć ofertę używając zmienionego załącznika nr 2, jednak 
jeśli oferta zostanie złożona na niezmienionym załączniku nr 2, Zamawiający przyjmie 
taka ofertę i będzie ją oceniał wg zasad opublikowanych niniejszym pismem. 

 
 
 

https://natura-international.org.pl/opracowanie-strategii-gospodarowania-woda-w-zbiorniku-siemianowka-w-celu-poprawy-warunkow-wilgotnosciowych-siedlisk-dubelta-i-innych-ptakow-siewkowych-w-dolinie-gornej-narwi-z-uwzglednieniem-ogranicze
https://natura-international.org.pl/opracowanie-strategii-gospodarowania-woda-w-zbiorniku-siemianowka-w-celu-poprawy-warunkow-wilgotnosciowych-siedlisk-dubelta-i-innych-ptakow-siewkowych-w-dolinie-gornej-narwi-z-uwzglednieniem-ogranicze
https://natura-international.org.pl/opracowanie-strategii-gospodarowania-woda-w-zbiorniku-siemianowka-w-celu-poprawy-warunkow-wilgotnosciowych-siedlisk-dubelta-i-innych-ptakow-siewkowych-w-dolinie-gornej-narwi-z-uwzglednieniem-ogranicze
https://natura-international.org.pl/opracowanie-strategii-gospodarowania-woda-w-zbiorniku-siemianowka-w-celu-poprawy-warunkow-wilgotnosciowych-siedlisk-dubelta-i-innych-ptakow-siewkowych-w-dolinie-gornej-narwi-z-uwzglednieniem-ogranicze
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3. Załącznik nr 4 Wzór umowy 
 

1) § 4 Warunki realizacji i współpracy Stron ust. 3 wykreślenie słowa “naukowej”: 
 

Było: Otrzymuje treść: 
Wykonawca będzie współpracował przy 
przygotowaniu publikacji naukowej z 
przedstawicielem Zamawiającego –
………………………………..(imię i 
nazwisko, tel, email) oraz innymi 
wskazanymi osobami 

Wykonawca będzie współpracował przy 
przygotowaniu publikacji z przedstawicielem 
Zamawiającego –
………………………………..(imię i 
nazwisko, tel, email) oraz innymi 
wskazanymi osobami. 
 

 
2) § 6 Przeniesienie praw autorskich ust. 1 wykreślenie słowa “naukowej”: 

 
Było: Otrzymuje treść: 
Strony zgodnie postanawiają, że 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
majątkowe prawa autorskie do Strategii i 
publikacji  naukowej (dalej „opracowania”), 
oraz wszystkich wyników badań i analiz 
opracowanych przez Wykonawcę w ramach 
niniejszej umowy (łącznie zwane 
„utworami”). Przeniesienie majątkowych 
praw autorskich następuje z chwilą wydania 
Zamawiającemu opracowań na zasadach 
określonych w niniejszej umowie.  
 

Strony zgodnie postanawiają, że 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
majątkowe prawa autorskie do Strategii i 
publikacji  (dalej „opracowania”), oraz 
wszystkich wyników badań i analiz 
opracowanych przez Wykonawcę w ramach 
niniejszej umowy (łącznie zwane 
„utworami”). Przeniesienie majątkowych 
praw autorskich następuje z chwilą wydania 
Zamawiającemu opracowań na zasadach 
określonych w niniejszej umowie.  
 

 
Pozostałe postanowienia dokumentów postępowania pozostają bez zmian.  


