ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
z dnia 13.04.2017 r.
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” ogłasza nabór ofert do wykonania zadania:

Zabezpieczenie komór lęgowych żółwi błotnych Emys orbicularis na stanowisku na terenie gminy
Osieczna w latach 2017 i 2018
Prace obejmują: regularne (codzienne) kontrole stanowiska wskazanego przez zamawiającego (na terenie
gminy Osieczna) w porze popołudniowo-wieczornej w okresie lęgowym żółwi błotnych (minimum 35 dni w
okresie od drugiej połowy maja do pierwszej połowy lipca). Podczas wizyt na stanowisku należy kontrolować
aktywność żółwi błotnych zaopatrzonych w nadajniki telemetryczne (10 osobników), ze szczególnym
uwzględnieniem tych, które znajdują się poza zbiornikami wodnymi. Prowadzenie ich obserwacji bezwzględnie
powinno się odbywać bez ich płoszenia. Położenia każdej komory lęgowej należy dokładnie określić za pomocą
urządzenia GPS, a następnie zabezpieczyć je za pomocą metalowej siatki, przypiętej do podłoża metalowymi
szpilkami w sposób uniemożliwiający potencjalnym drapieżnikom dostęp do komory. Ponadto komory muszą
zostać odpowiednio oznakowane, tak aby nie zostały zniszczone podczas prac polowych, a osoby użytkujące
poszczególne działki, na których znajdują się komory lęgowe powinni zostać powiadomione o tym fakcie.
Dzienna kontrola stanowiska powinna trwać minimum od godziny 17.00 do godziny 21.00. Wszystkie
czynności muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z ustawą z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
Oferty należy składać w biurze PTOP „Salamandra” osobiście, listowie lub za pomocą poczty elektronicznej
na adres biuro@salamandra.org.pl, nie później niż do 21 kwietnia 2017 r. PTOP „Salamandra” ogłosi
wykonawcę, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę (najtańszą przy spełnieniu wszystkich warunków
koniecznych) do dnia 28 kwietnia 2017 r.
Oferent składa ofertę z informacją o cenie brutto za jednostkową kontrolę (dniówka) oraz oświadczenie, że
wykonywał wcześniej prace z wykorzystaniem metody telemetrycznej na żółwiach błotnych (wymagane jest
podanie jednostki, w której oferent zdobył doświadczenie – PTOP „Salamandra” zastrzega sobie możliwość
zasięgnięcia opinii o oferencie we wskazanej jednostce). W przypadku gdy oferentem jest więcej niż jedna osoba,
każda z nich wykaże się odpowiednim doświadczeniem. W przypadku większej liczby ofert PTOP „Salamandra”
może zaprosić do złożenia bardziej szczegółowych ofert zawierających więcej informacji na temat doświadczenia
oferenta w wykonywaniu tego typu zleceń. PTOP „Salamandra” może odstąpić od wyłonienia wykonawcy
opisanych powyżej prac na każdym etapie niniejszej rekrutacji bez podania przyczyn.
Maksymalny koszt jednostkowy, jaki przewiduje PTOP „Salamandra” za jeden dzień pracy wynosi 300 zł
brutto. PTOP „Salamandra” przewiduje możliwość zwrotu kosztów przejazdów związanych z wyżej opisanymi
pracami.
PTOP "Salamandra" zapewnia dostęp do odbiornika telemetrycznego wraz z anteną oraz ładowarką a także
metalowej siatki i szpilek do zabezpieczania komór lęgowych podczas realizacji zlecenia.
Wymagania osobowe związane z niniejszym zaproszeniem do składania ofert:
• osoby pełnoletnie,
• osoby gotowe pracować w trudnych warunkach terenowych,
• osoby posiadające doświadczenie w badaniach telemetrycznych na żółwiach błotnych (minimum
udokumentowany jeden sezon),
• mile widziane wyższe wykształcenie przyrodnicze lub aktualne studia na kierunku przyrodniczym.

