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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dnia 30.09.2013 r. 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” ogłasza nabór ofert do wykonania zadania: 

Koszenie łąki na stoku w Ślesinie koło Nakła nad Notecią – w sumie ok. 3,5 ha powierzchni porośniętej roślinnością,  
w tym jeżyną, a także krzewami tarniny, derenia, głogu i odrostów topoli. 

 

Termin wykonania zadania: 28.10.2013 r. 

Termin złożenia oferty: 8.10.2013 r. 

Zadanie obejmuje wykonanie dzieła polegającego na wykoszeniu powierzchni przez zespół czterech osób, pracujących 

wspólnie, w równym zakresie. Koszenie będzie się odbywać za pomocą ręcznych kos spalinowych. PTOP 

„Salamandra” posiada i deklaruje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia każdemu wykonawcy sprawnej kosy 

spalinowej z kompletem akcesoriów do ww. czynności. Wszelkie koszty (w tym podróży, noclegów, paliwa do kos, 

ewentualnych ich napraw itp.) będą ponoszone przez zleceniobiorców i należy je wkalkulować w cenę. Ze względu na 

występowanie w miejscy koszenia chronionych gatunków roślin, wymagających pozostawienia nieskoszonych, prace 

będą prowadzone pod nadzorem przyrodnika. 

Oferta powinna dotyczyć jednej osoby i zawierać: dane osobowe wykonawcy, adres do korespondencji i ew. telefonu 

kontaktowego, cenę brutto i deklarację gotowości wykonania zlecenia i oświadczenie o posiadaniu możliwości 

technicznych i organizacyjnych oraz odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Należy ją złożyć w jednym egzemplarzu 

osobiście, faksem, pocztą elektroniczną lub tradycyjną, pod adresem kontaktowym wskazanym poniżej. Osoby prawne 

dysponujące większą liczną osób mogą złożyć więcej niż jedną ofertę. 

Przy wyborze najkorzystniejszych ofert będzie brana pod uwagę cena. W przypadku zbyt dużej liczby oferentów 

oferujących jednakową cenę, PTOP „Salamandra” zastrzega sobie możliwość wybrania osoby dysponującej większym 

doświadczeniem. W takim przypadku doświadczenie będzie weryfikowane w drodze indywidualnych kontaktów z 

wykonawcami. 

Planowana liczba zatrudnianych osób – 4.  

Niniejsze zamówienie nie przekracza 14 000 Euro. 

Informacje udzielane są w biurze PTOP „Salamandra” (ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań, tel/fax: 616628606, 

dzieciol@salamandra.org.pl). 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Reintrodukcja mieczyka błotnego Gladiolus palustris w Wielkopolsce – etap 

I” finansowanego w ramach działania 5.1. „Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk 

przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej”, Priorytetu V „Ochrona 

przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i ze źródeł 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr: POIS.05.01.00-00-329/10). 
 


