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ZAPYTANIE O OFERTĘ

Świebodzin, 5 kwietnia 2011 r.

Klub Przyrodników uprzejmie prosi o ofertę na:

Opracowanie projektu planu ochrony rezerwatu przyrody „Flisowe Źródliska” w Puszczy
Drawskiej (nadleśnictwo Głusko, gmina Dobiegniew).

Rezerwat, ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (podpisane, lecz
jeszcze nie opublikowane), obejmuje obszar o powierzchni 9,73 ha, położony w gminie Dobiegniew w
województwie lubuskim i został uznany dla zalesionego ochrony kompleksu źródliskowego wraz z
otaczającym lasem oraz z charakterystycznymi, rzadkimi gatunkami roślin, w tym roślin zarodnikowych i
zwierząt. Plan ochrony (projekt rozporządzenia RDOS + dokumentacja) powinien być zgodny z
wymogami prawa (w szczególności: ustawy o ochronie przyrody oraz rozporządzenia w sprawie
sporządzania planów ochrony rezerwatów przyrody). Termin wykonania - 15 listopada 2011 r.
Wymagamy, by w zespole autorów planu była przynajmniej jedna osoba z doświadczeniem polegającym na
udziale w opracowaniu przynajmniej jednego przyjętego przez RDOS i opracowanego zgodnie z
przepisami oraz ze sztuką ochrony przyrody projektu planu ochrony rezerwatu torfowiskowego lub
źródliskowego, uwzględniającego zakres z art. 20 ust 5 ustawy o ochronie przyrody. Oferent może polegać
w tym względzie na innych osobach lub podmiotach, jeżeli zobowiążą się do oddania się oferentowi na
czas wykonywania zadania (na dowód czego do oferty powinno być dołączona odpowiednia deklaracja,
złożona na piśmie lub emailem).
W ofercie należy podać:
1. Cenę brutto,
2. Proponowany konspekt dokumentacji planu i opis przewidywanych metod inwentaryzacji
przyrodniczej,
3. Skład zespołu, który będzie opracowywał plan, wraz z opisem doświadczenia poszczególnych
jego członków; przykłady opracowanych planów ochrony prosimy udostępnić na serwerze plików
podając w ofercie link do nich.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kontynuacja ochrony ekosystemów mokradłowych w
Puszczy Drawskiej, POIS.05.01.00-00-199/09 współfinansowanego ze środków pochodzących z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Priorytetu Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Zamówienie jest realizowane z zachowaniem konkurencyjności oraz zasady
oszczędnego i celowego wydatkowania środków – wybór najlepszej oferty nastąpi na podstawie
rozpoznania rynku, którego elementem jest niniejsze zapytanie. Będzie brana pod uwagę, z podanymi
wagami: cena (40%), propozycja zakresu merytorycznego planu (konspekt i metodyka) (40%), suma
doświadczenia członków proponowanego zespołu (20%).
Oferty prosimy przedstawić do dnia 15 kwietnia do godziny 12, przez przesłanie w formie pliku PDF
pocztą elektroniczną na adres email Klubu kp@kp.org.pl. Do kontaktu z oferentami upoważniony jest
Paweł Pawlaczyk, baltbogs@wp.pl; tel. 600482119.

