
                                

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zatrudni osoby do prac związanych z 

załadunkiem i rozładunkiem wolier aklimatyzacyjnych. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac: 

1. Przygotowanie do transportu 3 zdemontowanych wolier aklimatyzacyjnych w 

Rokietnicy koło Poznania (gm. Rokietnica woj. wielkopolskie). Woliery składają 

się z 60 ram stalowych o wymiarach: 125cm x 180cm oraz 36 ram stalowych o 

wymiarach: 253cm x 125 cm. Łączna masa wszystkich wynosi około 2200 kg (60 

ram po 22 kg i 36 ram po 24 kg). 

2. Załadunek 3 zdemontowanych wolier aklimatyzacyjnych w Rokietnicy koło 

Poznania (gm. Rokietnica woj. wielkopolskie). 

3. Rozładunek 3 zdemontowanych wolier aklimatyzacyjnych w Głębowicach (gm. 

Wińsko woj. dolnośląskie). 

4. Przygotowanie 3 zdemontowanych wolier do przechowywania w Głębowicach 

(gm. Wińsko woj. dolnośląskie).   

 

Termin realizacji zlecenia 

Przewiduje się wykonanie prac 1-4 do 22 kwietnia 2011 r. Dokładny termin zostanie 

wyznaczony przez Zamawiającego. 

 

Wymagania w stosunku do wykonawców: 

Zamówienie ma charakter otwarty, oferty mogą składać pełnoletni wykonawcy, którzy 

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zlecenia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

pozwalającej na wykonania zamówienia.  



Oferent musi posiadać możliwość samodzielnego dojazdu na miejsce załadunku/rozładunku 

(koszt dojazdu należy uwzględnić w cenie).  

 

Opis oferty: 

Oferta powinna zawierać dane wykonawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania, dane 

kontaktowe), informacje o oferowanej cenie brutto oraz oświadczenie o dysponowaniu 

sprzętem i środkami odpowiednimi do wykonania tego zadania. 

 

W ofercie należy podać oferowaną cenę brutto dla każdego zadania osobno. 

 

Oferty można składać osobiście, pocztą lub w formie elektronicznej pod adresem biura 

Zamawiającego. 

 

Wybór oferty: 

Przy wyborze wykonawców będzie brana pod uwagę oferowana cena wykonania zamówienia, 

oraz spełnienie wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji. 

 

Termin składania ofert: 

Oferty można składać do: 15.04.2011 do godziny 12:00.  

Rozstrzygniecie nastąpi 15.04.2011 o godzinie 12:30. 
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