SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” poszukuje wykonawcy zadania:
wyszukiwanie stanowisk do wsiedlania susłów w ramach projektu „Reintrodukcja
i ochrona susła moręgowanego w Polsce - etap III”.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje wyszukiwanie terenów odpowiednich do wsiedlenia susła
moręgowanego, którego efektem będzie znalezienie 2 stanowisk, spełniających następujące
kryteria:
1) lokalizacja w województwach: śląskim, opolskim, dolnośląskim lub lubuskim, w zasięgu
historycznego występowania susła moręgowanego,
2) obszar co najmniej 5 ha
3) zgoda właściciela na wsiedlenie i utrzymanie populacji susłów przez minimum 10 lat,
4) teren trawiasty zgodny z wymaganiami siedliskowymi susła moręgowanego.
Ostateczny wybór stanowisk zostanie dokonany przez koordynatora projektu, spośród
propozycji przedstawionych przez wykonawcę, spełniających powyższe warunki.
W roku 2011 Wykonawca będzie mógł wykorzystywać do prac związanych realizacją zadania
samochód Zleceniodawcy.
2. Termin realizacji zlecenia:
- od 01.12.2009 r. do 15.10.2011 r.
pierwsze stanowisko należy znaleźć do 01.08.2010 r.
drugie stanowisko należy znaleźć do 30.09.2011 r.
3. Potwierdzeniem wykonania zlecenia będzie dostarczenie:
1) raportu zawierającego przybliżoną lokalizację i krótki opis potencjalnych stanowisk,
znalezionych i kontrolowanych w trakcie wykonywania zlecenia,
2) umów z właścicielami terenów wybranych do wsiedlania.
4. Wymagania względem oferentów:
1) wykształcenie wyższe, przyrodnicze,
2) doświadczenie (w przypadku zespołu lub firmy – co najmniej jednego wykonawcy) w
pracy badawczej lub działaniach ochronnych dotyczących drobnych ssaków (udział w co
najmniej 1 projekcie badawczym lub ochronnym),
3) oferent co najmniej w roku 2010 powinien dysponować własnym samochodem,
4) oferty mogą składać firmy, osoby fizyczne lub ich zespoły.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Oferta zawierająca:

1) dane oferenta lub oferentów (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zameldowania, dane
kontaktowe),
2) oferowana cena wykonania zlecenia brutto, a w przypadku oferty od zespołu – łączna
kwota dla całego zespołu (można dodatkowo wskazać wysokości poszczególnych pozycji
kosztów),
3) oświadczenie o doświadczeniu w pracy badawczej lub działaniach ochronnych
dotyczących drobnych ssaków, zawierające informacje o rodzaju posiadanych doświadczeń,
4) oświadczenie o dysponowaniu samochodem do realizacji zadania w roku 2010,
5) w przypadku oferty złożonej przez zespół – wskazanie jego kierownika.
Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela
(w przypadku ofert składanych przez zespół – przez wszystkich członków zespołu).
6. Kryteria wyboru oferty:
Przy wyborze wykonawców będzie brane pod uwagę spełnienie warunków podanych w ust. 4
(konieczne) i oferowana cena wykonania zamówienia. Przy jednakowych cenach zostanie
wybrana oferta Wykonawcy dysponującego większym doświadczeniem w działaniach
ochronnych lub badawczych.
7. Zasady wypłaty wynagrodzenia:
1) podana w ofercie cena obejmuje łącznie wszystkie koszty realizacji zadania, w tym
delegacji, koszty dojazdów (samochód lub środki komunikacji publicznej)
i wynagrodzeń;
2) w przypadku jeśli wykonawcą jest zespół, kwota wynagrodzenia zostanie podzielona
równo między poszczególne osoby, chyba że w ofercie zostanie wskazany inny
sposób podziału;
3) Wykonawca może rozliczyć i otrzymać część (nie więcej niż 50%) wynagrodzenia po
wykonaniu połowy zlecenia (znalezieniu jednego stanowiska i spełnieniu dla niego
warunków podanych w ust. 3) i przedstawieniu rachunku lub rachunków (lub innych
dowodów księgowych) na tę kwotę;
4) W przypadku osób fizycznych, koszty delegacji (ustawowych diet krajowych,
przejazdów środkami komunikacji publicznej, a w roku 2010 także koszty przejazdu
samochodem prywatnym do celów służbowych wg ustawowej kilometrówki)
związanych z wyjazdami w ramach realizacji zadania, mogą być rozliczane na
bieżąco, w trakcie realizacji zadania.
8. Termin, forma i miejsce składania ofert:
1) oferty należy składać do 30 listopada 2009 r., do godziny 12:00,
2) oferty można składać pocztą, faksem, lub w formie elektronicznej pod adresem biura
zamawiającego (dane adresowe w ust. 9). Liczy się moment wpłynięcia oferty do biura
Zamawiającego lub na jego serwer.
9. Termin wyboru oferty:
- rozstrzygnięcie nastąpi: 30 listopada 2009 r. o godzinie 15:00.
8. Informacji udziela:
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
ul. Szamarzewskiego 11/6
60-514 Poznań
tel./fax: 61 6628606/ 61 8432160
e-mail: biuro@salamandra.org.pl

