
       

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” poszukuje wykonawców usługi 

polegającej na zorganizowaniu i  przeprowadzeniu trzech obozów przyrodniczych w 

ramach projektu Reintrodukcja i ochrona susła moręgowanego w Polsce – etap III.  

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech 7-dniowych obozów przyrodniczych mających na 

celu wykonanie inwentaryzacji stanowisk susła moręgowanego: 

1.  w Głębowicach, gm. Wińsko, woj. dolnośląskie, 

2. w Jakubowie Lubińskim, gm. Przemków, woj. dolnośląskie, 

3. w Kamieniu Śląskim,  gm. Gogolin, woj. opolskie.  

 W obozie przewiduje się udział 10 osób (9 uczestników i prowadzący).  

 

Termin realizacji:  

Przewiduje się wykonanie zadania od 1 lipca do 15 sierpnia. Dokładne terminy obozów 

należy ustalić z Zamawiającym.   

  

Potwierdzeniem wykonania zlecenia będzie dostarczenie: 

1. raportu zawierającego wyniki inwentaryzacji stanowisk susłów, wraz z podanymi 

współrzędnymi geograficznymi wszystkich aktywnych nor, w terminie do 15 września 2011 r.,  

2. umów z wolontariuszami oraz delegacji wolontariuszy uczestniczących w obozie. 

 

Wymagania w stosunku do wykonawców: 

Zamówienie ma charakter otwarty, oferty mogą składać wykonawcy, którzy dysponują osobą 

o niezbędnej wiedzy i doświadczeniu, w tym: 

1. mającą wyższe wykształcenie przyrodnicze (biologia, leśnictwo lub ochrona środowiska na 

kierunku przyrodniczym), 



2. która prowadziła samodzielnie lub uczestniczyła w badaniach monitoringowych 

dotyczących gryzoni, 

3. (współ)prowadziła lub (współ)organizowała obozy naukowe lub inne kilkudniowe imprezy 

związane z badaniami naukowymi lub pracami na rzecz czynnej ochrony przyrody. 

 

Opis oferty: 

Oferta powinna zawierać: 

1. dane wykonawcy (imię i nazwisko,  ew. nazwa firmy, adres zameldowania lub siedziby,  

dane kontaktowe), 

2. oświadczenie o wykształceniu osoby (ew. osób), która miałaby przygotowywać i 

prowadzić obóz, 

3. oświadczenie o doświadczeniach osoby (ew. osób), która miałaby przygotowywać i 

prowadzić obóz, w prowadzeniu badań monitoringowych dot. gryzoni oraz organizowaniu i 

prowadzeniu obozów naukowych lub podobnych imprez; 

4. oferowaną cenę brutto za jeden obóz . 

Oferta może dotyczyć tylko jednego, dwóch lub trzech obozów. 

 

Kryteria wyboru: 

Przy wyborze wykonawców będzie brana pod uwagę oferowana cena wykonania zadania oraz 

spełnienie wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji.  

 

Termin, miejsce i forma składania ofert: 

Oferty można składać do: 20 czerwca 2011 do godziny 12:00. 

Oferty można składać osobiście, pocztą, lub w formie elektronicznej. Liczy się moment 

wpłynięcia oferty do biura Zamawiającego lub na jego serwer. 

Rozstrzygnięcie nastąpi: 20 czerwca 2011 o godzinie 15:00. 

 

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 


