SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” poszukuje
merytoryczno-graficznego opracowania plansz do oznakowania
reintrodukcji susła moręgowanego oraz ścieżki edukacyjnej.

wykonawcy
stanowiska

Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
1. Opracowanie merytoryczno-graficzne trzech plansz (1 w formacie A0 i 3 w
formacie A3) do oznakowania stanowiska reintrodukcji susła moręgowanego w
Jakubowie Lubińskim gm. Przemków woj. dolnośląskie.
2. Opracowanie merytoryczno-graficzne pięciu plansz (format A0) do oznakowania
ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na stanowisku susła moręgowanego w Kamieniu
Śląskim gm. Gogolin woj. opolskie.

Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania treści, formy oraz fotografii/rycin
planowanych do umieszczenia na planszach i po akceptacji przez zamawiającego
sporządzenia ostatecznego projektu.
Plansze do oznakowania stanowiska susła w Jakubowie Lubińskim mają służyć do
oznakowania terytorialnego stanowiska (3 plansze o formacie A3) oraz do informacji o
programie reintrodukcji susła (1 plansza o formacie A0).
Plansze do oznakowania ścieżki w Kamieniu Śląskim mają tematycznie dotyczyć walorów
przyrodniczych łąki na której odtworzono populację susła.
Termin realizacji zlecenia:
Przewiduje się wykonanie prac w terminie do 30 listopada 2010 r.
Określenie warunków zgłoszenia wykonawców:
Zamówienie ma charakter otwarty, oferty mogą składać wykonawcy, którzy dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zlecenia. Wykonawca powinien

posiadać doświadczenie w pracach o podobnym charakterze np. być autorem opracowań lub
publikacji na tematy przyrodnicze.
Opis oferty:
Oferta powinna zawierać dane Wykonawcy (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres
zameldowania, dane kontaktowe), informacje o oferowanej cenie zamawianej usługi oraz
oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zlecenia. Oferta powinna zawierać opis kompetencji i doświadczenia Wykonawcy.
Wybór oferty:
Przy wyborze Wykonawcy będzie brana pod uwagę oferowana cena wykonania zamówienia,
oraz spełnienie wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji.
Termin, miejsce i forma składania ofert:
Oferty można składać do: 15 listopada 2010 r. do godziny 12:00.
Oferty można składać pocztą, faksem, lub w formie elektronicznej pod adresem biura
Zamawiającego.
Rozstrzygnięcie nastąpi: 15 listopada 2010 r. o godzinie 12:30.
Informacji udziela:
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
ul. Szamarzewskiego 11/6
60-514 Poznań
Tel/fax: 061 6628606/ 061 8432160
e-mail: biuro@salamandra.org.pl

