
 

 
 

Świnoujście, 27.03.2019 r. 

 

 

ROZEZNANIE CENOWE 

 

Niniejsze zapytanie o cenę nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy prawo zamówień publicznych  

i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Jest jedynie 

szacowaniem wartości zamówienia bez zobowiązania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków 

do zawarcia umowy. 

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów 

(netto i brutto) wykonania koszenia, zbioru i wywiezienia biomasy w rezerwacie OTOP Karsiborska 

Kępa w 2019 r. Termin składania formularza ofertowego do 10.04.2019 r. 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą przy ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki 

 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Uzasadnienie ogłoszenia: 

Społeczny rezerwat OTOP Karsiborska Kępa położony jest w północno zachodniej części 

województwa zachodniopomorskiego, w granicach administracyjnych miasta Świnoujście 

(Załącznik 1). Przedmiotem ochrony w rezerwacie są siedliska przyrodnicze: nadmorskie 

zalewane łąki (tzw. solniska nadmorskie) wraz ze stanowiskami rzadkich i zagrożonych 

wyginięciem roślin oraz bogata fauna ptaków. Siedliska lęgowe ptaków oraz cenne 

zbiorowiska roślinne objęte są w rezerwacie działaniami służącymi ich odtworzeniu bądź 

zatrzymaniu degradacji. W tym celu prowadzona jest ekstensywna gospodarka jako 

podstawowy zabieg ochrony. 

 

 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA 

1. Przedmiotem rozeznania jest ocena kosztów wykonania jednorazowego mechanicznego 

koszenia solnisk nadmorskich oraz siedlisk lęgowych ptaków w rezerwacie OTOP Karsiborska 

Kępa. 

2. Działanie realizowane będzie na działkach rolnych, zlokalizowanych zgodnie z Załącznikiem 2. 

3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

1) Wykonanie jednorazowego mechanicznego koszenia na terenie działek rolnych  

w obrębie solnisk nadmorskich oraz zbiór biomasy i wywóz poza teren rezerwatu. 

a) Powierzchnia solnisk nadmorskich planowanych do skoszenia wynosi 40,87 ha. 

Wielkość obszaru koszenia będzie sprawdzona i dokumentowana za pomocą 



 

 
 

urządzenia GPS przez kierownika rezerwatu. Termin koszenia od 15.06.2019 r. do 

30.09.2019 r. 

b) Wykonawca wywiezie biomasę poza teren rezerwatu w ciągu 2 tygodni (14 dni) od 

daty rozpoczęcia koszenia na działkach, najpóźniej do 14.10.2019 r. 

2) Wykonanie jednorazowego mechanicznego koszenia na terenie działek rolnych  

w obrębie szuwarów trzcinowych i turzycowych na terenie siedlisk lęgowych ptaków oraz 

zbiór biomasy i wywóz poza teren rezerwatu. 

a) Powierzchnia szuwarów trzcinowych i turzycowych na siedliskach lęgowych ptaków 

wynosi planowanych do skoszenia 67,57 ha. Wielkość obszaru koszenia będzie 

sprawdzona i dokumentowana za pomocą urządzenia GPS przez kierownika 

rezerwatu. Termin koszenia od 15.06.2019 r. do 31.10.2019 r. 

b) Wykonawca wywiezie biomasę poza teren rezerwatu w ciągu 2 tygodni (14 dni) od 

daty rozpoczęcia koszenia na działkach, najpóźniej do 14.11.2019 r. 

3) Wykonanie jednorazowego mechanicznego koszenia szuwarów trzcinowych na terenie 

dwóch wysp wchodzących w skład rezerwatu: Ostrówek i Wola Kępa. 

a) Powierzchnia szuwarów trzcinowych na wyspach planowanych do skoszenia wynosi: 

Ostrówek – 8,91 ha, Wola Kępa – 11,27 ha. Łączna powierzchnia koszenia wynosi 

20,18 ha. Wielkość obszaru koszenia będzie sprawdzona i dokumentowana za 

pomocą urządzenia GPS przez kierownika rezerwatu. Termin koszenia od 15.06.2019 

r. do 31.10.2019 r. 

b) Wykonawca wywiezie biomasę poza teren rezerwatu w ciągu 2 tygodni (14 dni) od 

daty rozpoczęcia koszenia na działkach, najpóźniej do 14.11.2019 r. 

4) Wykonanie jednorazowego mechanicznego koszenia na terenie działek rolnych  

w obrębie szuwarów turzycowych i zdegradowanych solnisk na terenie siedlisk lęgowych 

ptaków oraz zbiór biomasy i wywóz poza teren rezerwatu. 

c) Powierzchnia szuwarów turzycowych i zdegradowanych solnisk na siedliskach 

lęgowych ptaków planowanych do skoszenia wynosi 1,82 ha. Wielkość obszaru 

będzie sprawdzona i udokumentowana za pomocą urządzenia GPS przez kierownika 

rezerwatu. Termin koszenia od 15.06.2019 r. do 31.10.2019 r. 

4. Termin wykonania przedmiotu działania 

Działanie zostanie wykonane w terminie 15.06.2019 r. – 14 listopada 2019 r. Termin rozpoczęcia 

działania zostanie ustalony z kierownikiem rezerwatu i będzie zależny od warunków 

pogodowych. Z uwagi na wykrycie lęgów ptaków i ich przebieg termin wykonania przedmiotu 

działania na wytypowanych gruntach może ulec zmianom. 

 

 

IV. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Adres do korespondencji: 

Zachodniopomorskie Biuro OTOP, ul. 1 Maja 5 A, 72-603 Świnoujście 

2. Dodatkowych informacji udziela: 

Maciej Przybysz, e-mail: maciej.przybysz@otop.org.pl   tel: 503 036 977 

 



 

 
 

 

V. ZAŁĄCZNIKI 

1. Lokalizacja obszaru wykonania zadania 
2. Lokalizacja działek rolnych, na których będzie prowadzone koszenie solnisk nadmorskich oraz 

szuwaru trzcinowego i turzycowego 
3. Formularz ofertowy 


