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Klub Przyrodników uprzejmie prosi o ofertę na:

ZAPYTANIE O OFERTĘ

Świebodzin, 4 czerwca 2013 r.

Ocenę stanu torfowisk (siedlisko przyrodnicze 7140 z elementami siedlisk: 7110, 7230, 91D0) w
obszarze Natura 2000 PLH320046 „Uroczyska Puszczy Drawskiej”, na rok 2013.

Zamawiający dysponuje szczegółową oceną stanu oraz opisem 60 torfowisk w tym kompleksie, do tego zbioru
należą najważniejsze i najcenniejsze obiekty. Zamawiający dysponuje automatycznymi rejestratorami poziomu
wody w 50 punktach, na najważniejszych obiektach, z których dostępne będą dane od lata 2011 r. do daty
odczytu późnym latem 2013 r.
W ramach zadania Zamawiający oczekuje:
- Interpretacji wyników pomiarów poziomu wody, na obiektach gdzie Klub dostarczy wyniki pomiarów;
- Opisu zmian, w porównaniu z wcześniejszym opisem, na obiektach na których wykonywano działania
ochronne (7 torfowisk);
- Dokładnego wyszukania terenowego przypadków zagrożenia torfowisk w Puszczy Drawskiej przez
tawułę kutnerowatą;
- Rozszerzenia oceny na nie opisane dotychczas torfowiska. W obszarze są 283 poligony siedlisk
torfowiskowych podane we wcześniejszych inwentaryzacjach i obraz ten jest zbliżony do kompletności,
choć wymaga weryfikacji; niektóre obiekty będą odrzucone a pewne obiekty powinny zostać dodane.
Wizją terenową należy objąć wybrane spośród nich obiekty, tak by ich ocena dawała reprezentatywny
obraz stanu torfowiskowych siedlisk przyrodniczych w obszarze. Ocena powinna być wykonana z
zastosowaniem, jako minimum, parametryczno-wskaźnikowej metodyki monitoringu odpowiednich
siedlisk przyrodniczych stosowanej w państwowym monitoringu środowiska GIOŚ;
- Kompleksowa propozycja środków ochronnych, jakie są potrzebne w celu doprowadzenia torfowisk
obszaru do właściwego stanu ochrony w przyszłości.
W ofercie można przedstawić rozszerzenia zakresu względem w/w wymogów, które będą brane pod uwagę przy
ocenie oferty..

Wymagamy, by oferent zapewnił, że w wykonaniu pracy będzie brać udział przynajmniej jedna osoba posiadająca
doświadczenie w inwentaryzacji torfowisk i w ocenie stanu torfowiskowych siedlisk przyrodniczych z
zastosowaniem metodyki stosowanej w państwowym monitoringu środowiska GIOŚ. Doświadczenie takie należy
wskazać w ofercie. Wykonawca może polegać w tym względzie na innych osobach, jeżeli zobowiążą się do
oddania się oferentowi na czas wykonywania zadania do oddania się oferentowi na czas wykonywania zadania (na
dowód czego do oferty powinno być dołączona odpowiednia deklaracja, złożona na piśmie lub emailem).
Termin wykonania – do 15 listopada 2013 r.

W ofercie należy podać:
1. Cenę brutto,
2. Opis proponowanego sposobu wykonania pracy,
3. Skład zespołu, który będzie wykonywał zadanie, ze wskazaniem w ocenie stanu torfowiskowych siedlisk
przyrodniczych z zastosowaniem metodyki stosowanej w państwowym monitoringu środowiska GIOŚ.

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 wewnętrznych procedur Klubu
Przyrodników, tj. rozpoznania rynku, którego elementem jest niniejsze zapytanie. Będzie brana pod uwagę, z
podanymi wagami: cena (80%), propozycja zakresu (rozszerzenia w stosunku do wymogu minimalnego (20%).
Umowa, jaka będzie zawarta, będzie mogła być zmieniona na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu
cywilnego, lecz w wykluczeniem zmiany podanego w zapytaniu zakresu prac i ceny; dopuszcza się zmiany
wynikające z niezależnych od stron, nieprzewidywalnych wcześniej zjawisk i zdarzeń.

Oferty prosimy przedstawić do dnia 12 czerwca, 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;

