
 

 

Marki, 18 marca 2019 r. 

 

SZACOWANIE CENOWE ZAMÓWIENIA 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 90 szt. budek lęgowych dla krasek w związku z realizacją 

projektu „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej" nr POIS.02.04.00-

00-0023/17, współfinansowanego przez Unię Europejską ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). 

 
2. Budki lęgowe powinny spełniać następujące parametry i wymiary: 
 

a) Budki powinny być wykonane poprzez wydrążenie z całego (w jednym kawałku) pnia sosny 
bez żadnych przecięć, sklejeń, itp. Niedopuszczalne jest przepołowienie wzdłuż pnia w celu 
wykonania drążenia i późniejszego, szczelnego połączenia przeciętych elementów. 

b) Daszek, dno i listwa mocująca budki powinny być wykonane z desek sosnowych o grubości 
minimum 3 cm, obustronnie oheblowanych, pomalowanych bejcą impregnującą koloru 
brązowego lub innym kolorze drewnopodobnym.  

c) Daszek powinien być zainstalowany ze spadkiem w kierunku otworu wlotowego. Deska na 
dnie budki powinna być zainstalowana poziomo. Szerokość daszka powinna wystawać po za 
pień budki min. 2 - 3 cm. Daszek od strony otworu wlotowego powinien wystawać minimum 
6 cm i powinien mieć przytwierdzony wkrętami mechanizm umożliwiający otwieranie w celu 
uzyskania dostępu do wnętrza budki oraz przytwierdzony wkrętami mechanizm 
zabezpieczający (np. haczyk) przed  otwarciem w wyniku działania czynników poza ludzkich. 
Mechanizm powinien być zainstalowany pod kontem 45 stopni w stosunku do daszka. 

d) Dno powinno być trwale przytwierdzone do budki za pomocą wkrętów. 
e) Średnica zewnętrzna pnia - minimum 25 cm. 
f) Średnica komory (średnica drążenia) - 17,5 - 19 cm. 
g) Grubość ścianki budki po wydrążeniu - minimum 3 cm.  
h) Średnica otworu wlotowego - 6 cm. 
i) Wysokość zewnętrzna budki - minimum 60 cm. 
j) Odległość: górna krawędź otworu wlotowego - dolna krawędź deski daszka powinna wynosić 

minimum 6 cm, natomiast głębokość budki od dolnej krawędzi otworu to min. 35 cm.  
k) Budka powinna być trwale przymocowana do listwy mocującej o wymiarach minimum: 80 x 9 

x 3 cm, tak by zawsze wystawała min. 15cm ponad daszkiem budki oraz min. 10 cm od dna 
budki.  Listwa mocująca powinna posiadać od góry nadbite trzy gwoździe (1 - 6’ i 2 - 5”) a na 
dolnym końcu dwa gwoździe (1 - 6” i 1 - 5”) do zamocowania na drzewie. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  



 

 
 

Przedmiot zamówienia ma być dostarczony do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w gminie 

Lelis w trzech etapach, tj. 

1. I etap – 30 szt. budek lęgowych do 30 kwietnia 2019 r.  

2. II etap – 30 szt. budek lęgowych do 30 marca 2020 r. 

3. III etap – 30 szt. budek lęgowych do 30 marca 2020 r. 

Dokładny adres dostawy zamówienia Zamawiający poda Wykonawcy po podpisaniu umowy na 

realizację zamówienia. 

IV. CENA 

Proponowana cena powinna wszystkie koszty realizacji zamówienie, w tym koszt wykonania budek oraz 

koszty ich transportu.   

 


