SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” poszukuje
wykonawcy woliery hodowlanej do reintrodukcji popielicy.

Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje wybudowanie woliery pięciosegmentowej, o wymiarach 2m x 2m x
2m, na wzór istniejącej, znajdującej się na terenie Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach. Na
fotografii 2 umieszczono wizualizację nowej bryły wraz z jej lokalizacją. Na pozostałych
fotografiach (1, 3, 4, 5, 6) widoki obecnej woliery z różnych stron.
Podstawą jest rama betonowa zagłębiona w ziemi na 0,5 m z podłogą betonową. Na takiej
postawie powinny być umieszczone segmenty na ramie z kątowników o bokach i suficie
wypełnionych siatką metalową o oczkach 1 cm. Całość zostanie przykryta blaszanym dachem. 5
komór będzie połączona otworami z możliwością ich zamykania.
Nowa woliera położona będzie za istniejącą, ± równolegle, oddzielona od istniejącej
dwoma drzewami.
Szósty segment (dobudowany do starej części) będzie niepołączony. W nim wyjątkowo nie
ma potrzeby budowania zagłębionej misy, a jedynie zwykłą podłogę betonową.
Do całego kompleksu zostanie doprowadzone zasilanie 230V i zainstalowane będzie
oświetlenie, po jednym punkcie na segment (zasilania i oświetlenia).
Dwa końcowe segmenty – jedna z wcześniej wybudowanego kompleksu i druga z nowego
kompleksu – zostaną połączone tuż pod dachem rurą wykonaną z siatki metalowej o oczkach 1
cm. Wejście do rury z obu stron musi być zamykane odpowiednimi drzwiczkami.
Wykonawca powinien sam dokonać niezbędnych pomiarów i na tej podstawie złożyć
ofertę. W tym celu należy umówić się na wizję lokalną w biurze PTOP „Salamandra”.
Termin realizacji zlecenia:
Przewiduje się wykonanie prac w terminie do 31 stycznia 2011 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
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posiadać doświadczenie w pracach o podobnym charakterze (projektowanie i wykonywanie
konstrukcji stalowych).
Opis oferty:
Oferta powinna zawierać:
1.dane wykonawcy (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zameldowania, dane kontaktowe),
2. informacje o oferowanej cenie zamawianej usługi,
3.oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zlecenia oraz
4. oświadczenie dotyczące doświadczenia w wykonywaniu podobnych zleceń.
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: 26 listopada 2010 do godziny 12:00.
Oferty można składać pocztą, faksem, lub w formie elektronicznej pod adresem biura
zamawiającego (dane adresowe poniżej). Liczy się moment wpłynięcia oferty do biura
Zamawiającego lub na jego serwer.
Rozstrzygnięcie nastąpi: 26 listopada 2010 o godzinie 12:30.
Informacji udziela:
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
ul. Stolarska 7/3
60-788 Poznań
Tel/fax: 61 662 86 06/ 61 8432160
e-mail: biuro@salamandra.org.pl
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