
 

 
 

 
 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dnia 4.05.2011 r. 

 

dotyczy projektu pn.  

Reintrodukcja popielicy w Polsce Zachodniej – etap III 

POIS.05.01.00-00-202/09 

 

 

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

Wykonanie 30 klatek aklimatyzacyjnych dla popielicy 

 
 
Wymiary zewnętrzne: długość = 50 cm, szerokość = 50 cm, wysokość = 90 cm.  
Klatka musi być składana do transportu (może być rozłożona na dwie części osobno przewożone). Ścianki 
muszą być wykonane z siatki ocynkowanej o oczku 1,5 cm. Siatka musi być rozciągnięta na lekkim 
szkielecie z prętów metalowych. Musi posiadać zaczepy na drut. Po złożeniu klatki górna ścianka powinna 
być otwierana, aby umożliwiać dostęp do wnętrza klatki. 
W klatce muszą się znaleźć dwa dodatkowe wejścia o małych rozmiarach z zasuwanymi drzwiczkami, które 
można zablokować tak aby się samoczynnie nie otwierały i nie zamykały. Umiejscowienie i wielkość 
dodatkowych wejść do klatki: 1) na bocznej/przedniej ściance wejście z zasuwką o wymiarach 12 x 12 cm, 2) 
na górnej ściance wejście z zasuwką o wymiarach 4,5 x 4,5 cm. 
 
Termin wykonania klatek: 15.06.2011 r. 
Termin złożenia oferty: 12.05.2011 r., godz. 12.00 
Termin otwarcia oferty: 12.05.2011 r., godz. 13.00 
 
Oferta powinna zawierać: cenę za komplet brutto (z podatkiem VAT) i oświadczenie o możliwości wykonania 
zlecenia (posiadaniu możliwości technicznych i organizacyjnych) – złożona w jednym egzemplarzu w 
zamkniętej kopercie, na której będą umieszczone: nazwa i adres Oferenta, oraz treść: „Oferta na wykonanie 
30 sztuk klatek aklimatyzacyjnych dla popielicy. Nie otwierać przed 12.05.2011 r., godz. 13.00”. 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena za komplet. 
Niniejsze zamówienie nie przekracza 14 000 Euro. 
 
Zadanie realizowane w ramach projektu „Reintrodukcja popielicy w Polsce Zachodniej – etap III” 
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.05.01.00-00-202/09). 


