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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dnia 9.04.2012 r. 

 

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

Wykonanie 500 skrzynek dla trzmieli. 

 

Opis: 

Skrzynka dla trzmieli (ulik) ma być drewniana i mieć wymiary (po ściankach zewnętrznych) 17 cm wysokości, 22 cm 

szerokości i 22 cm głębokości. Pod spodem powinna być zamontowana nóżka pozwalająca na wyniesienie ulika na 

wysokość przynajmniej 5 cm. Ulik powinien być szczelny a jego ścianki złożone z 2 warstw (jakby 2 pudełek, jedno w 

drugim). Wewnętrzne wymiary podłogi to 16,5 cm. Z przodu otwór wejściowy o średnicy 12 mm. Podłoga ruchoma 

przykrywa podłogę nieruchomą, w której biegnie korytarzyk o szerokości 15mm i wysokości ok. 10mm, z wyjściem do 

przestrzeni wewnętrznej w tylnej ściance ulika. Przestrzeń wewnętrzna zamykana jest ruchomym sufitem, a następnie 

daszkiem. Daszek powinien wystawać na boki przynajmniej na 15 mm i być odporny na wilgoć opadową (np. za 

pomocą papy). 

 

Termin wykonania skrzynek: 31.07.2012 r. 

Termin złożenia oferty: 23.04.2012 r., godz. 12.30 

Termin otwarcia oferty: 23.04.2012 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 500 sztuk skrzynek dla trzmieli. Nie 

otwierać przed 23.04.2012 r., godz. 13.00”. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena za komplet. 

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). Jednostkom zainteresowanym udostępnimy zestaw zdjęć prototypu ulika z naniesionym 

wymiarowaniem i niezbędnymi informacjami dotyczącymi szczegółów konstrukcji. 

 

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). 

 


