
 

 

 
Świdnik, 15.06.2018 r. 

 
 

P R O T O K Ó Ł   NR  545/2018/15 
 

z przeprowadzenia rozeznania rynku dotyczącego postępowania na ocenę siedlisk oraz 
inwentaryzacji siedliskowej na 10 obszarach zgodnie z podaną specyfikacją w ramach projektu 
"Wzmocnienie południowo-wschodniej populacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce" 

 

Zamawiający - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach realizacji projektu 
„Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dokonał wyboru oferty w oparciu  
o przeprowadzoną procedurę rozeznania rynku.  
 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 
 

 
Ocena siedlisk na 3 obszarach (średnia wielkość obszaru ok. 100 ha) zgodnie ze specyfikacją 
 

Opracowanie bazować ma na aktualnych danych terenowych, pozyskanych w bieżącym sezonie 
wegetacyjnym oraz powinno zawierać: 

• inwentaryzację siedlisk przyrodniczych w klasyfikacji geobotanicznej ze szczególnym 
uwzględnieniem siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i wymagań siedliskowych 
wodniczki; 

• inwentaryzację i waloryzację roślinności oraz rzadkich i cennych gatunków flory; 

• przedstawienie wyników w postaci opisowej i kartograficznej; 

• dokumentację fotograficzną; 

• ocenę stanu zachowania stwierdzonych cennych elementów roślinności i flory; 

• ocenę aktualnego sposobu gospodarowania środowiskiem przyrodniczym na obszarach 
wskazanych przez Zamawiającego; 

• opis przewidywanego wpływu działań renaturyzacyjnych (w oparciu o opis planowanych 
działań dostarczony przez Zamawiającego) polegających na podniesieniu poziomu wody na 
siedliska przyrodnicze w szczególności na ekosystem podmokłych łąk i turzycowisk będących 
siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) jako gatunku parasolowego w skali 5, 10 i 20 
letniej. 

 

Inwentaryzacja siedliskowa na 10 obszarach (średnia wielkość obszaru 100 ha) zgodnie ze 
specyfikacją 
 

Opracowanie bazować ma na aktualnych danych terenowych, pozyskanych w bieżącym sezonie 
wegetacyjnym oraz powinno zawierać:  

• inwentaryzację siedlisk przyrodniczych w klasyfikacji geobotanicznej ze szczególnym 
uwzględnieniem siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i wymagań siedliskowych 
wodniczki; 

• inwentaryzację i waloryzację roślinności oraz rzadkich i cennych gatunków flory; 

• przedstawienie wyników w postaci opisowej i kartograficznej; 

• dokumentację fotograficzną; 



 
 

 

 

 

 

 

• ocenę aktualnego sposobu gospodarowania środowiskiem przyrodniczym na obszarach 
wskazanych przez Zamawiającego; 

• propozycje działań mających na celu poprawę stanu ekosystemu podmokłych łąk 
i turzycowisk będących siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) jako gatunku 
parasolowego wraz z prognozą stanu siedliska w przypadku prowadzenia aktualnego modelu 
gospodarowania. 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie w ocenie siedlisk 
i/lub inwentaryzacji siedliskowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca 
zrealizował co najmniej 3 usługi polegające na ocenie siedlisk i/lub inwentaryzacji siedliskowej  
w okresie ostatnich 5 lat lub dysponuje osobą/osobami, które zrealizowały co najmniej 3 usługi 
polegające na ocenie siedlisk i/lub inwentaryzacji siedliskowej w okresie ostatnich 5 lat. 
 
 

Kryterium wyboru – 100% cena 
 

Zapytanie zostało upublicznione na stronie www.otop.org.pl w dniu 12.06.2018 r. 
 

W toku postępowania do dnia 15.06.2018 r. do godz. 11.00 otrzymano następujące oferty: 

Lp. Dostawca Cena brutto (PLN) 

1. Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i 
Wschodnią, Krajowe Biuro w Polsce 

30 000,00 

2. Albert Wiaderny 35 000,00 
 

Dokonując wyboru dostawcy Zamawiający kierował się następującym kryterium:  
Najniższa cena – 100 %. 
 
 

W toku analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez  
Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią, Krajowe Biuro w Polsce na 
kwotę 30 000,00 PLN 
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Sporządził 
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