SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zatrudni osoby do odłowu susłów
moręgowanych na terenie Zoo w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac:
- dwudniowe odłowy susłów na terenie ogrodu zoologicznego w Poznaniu (po 11
roboczogodzin dziennie);
- określenie wieku, płci i wagi schwytanych zwierząt oraz ich załadunek do pojazdu w
oddzielnych klatkach, zaopatrzonych w pokarm na czas transportu (około 4
roboczogodzin).
Pułapki żywołowne, klatki do przetrzymywania i transportu gryzoni oraz sprzęt do wykonania
pomiarów biometrycznych zapewnia Zamawiający.

Termin realizacji zlecenia:
Przewiduje się wykonanie prac w terminie 2 – 6 sierpnia 2010 r., w dwóch kolejnych dniach.
Dokładny termin przeprowadzenia odłowów zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

Wymagania w stosunku do wykonawców:
1. Zamówienie ma charakter otwarty, oferty mogą składać pełnoletni wykonawcy, którzy
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w odłowie zwierząt oraz w badaniach
dotyczących ssaków.
2. Oferty mogą składać osoby fizyczne lub firmy. Firma może zgłosić kilka osób, przy czym
oferty cenowe za wszystkie osoby z jednego zgłoszenia powinny być jednakowe, a co
najmniej jedna z tych osób powinna posiadać doświadczenie, o którym mowa w punkcie 1.

Opis oferty:
Oferta powinna zawierać dane wykonawcy (imię i nazwisko lub nazwa, adres, dane
kontaktowe), informacje o oferowanej cenie zamawianych prac (za jedną osobę) oraz
oświadczenie o doświadczeniu w prowadzeniu odłowów i badań zwierząt, zawierające
informacje o rodzaju posiadanych doświadczeń.
Oferty można składać pocztą, faksem, lub w formie elektronicznej pod adresem biura
Zamawiającego.

Wybór oferty:
Przy wyborze wykonawców będzie brana pod uwagę oferowana cena wykonania zamówienia,
a przy jednakowych cenach - doświadczenie oferenta. Zamawiający zatrudni do czterech
wykonawców wyżej wymienionych prac. Zamawiający może zatrudnić mniejszą liczbę osób
od liczby zgłoszonej w jednej ofercie, przy czym w takim wypadku zamawiającemu
przysługuje prawo wyboru osób o największym doświadczeniu.

Termin składania ofert:
Oferty można składać do: 31.07.2010 do godziny 12:00.
Rozstrzygnięcie nastąpi 31.07.2010 o godzinie 12:30.
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