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ZAPYTANIE OFERTOWE
I.

Zamawiający:

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędżierzyn-Koźle.

zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie planu ochrony
na potrzeby utworzenia użytku ekol,ogicznego "Stara Odra"
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje
Prawo zamówień publicznych.

się

art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
(

III. Opis przedmiotu zamówie~ia.

Przedmiotem zamówienia będzie inwentaryzacja przyrodnicza projektowanego Użytku
Ekologicznego Stara Odra i opracowanie planu ochrOJ;ly powyższej formy ochrony przyrody.
Inwentaryzacja obejmie dokumentację:
a) roślinności, .
b) ornitofauny,
c) bezkręgowców w tym motyli dziennych i ważek,
d) herpetofauny?
e) grzybów
,

1. Dokumentacja roślinności będzie dokonana przy zastosowaniu metodyki stosowanej w
fitosocjologii. Określone zostaną:
a) zbiorowiska roślinne z dokładnością do zespołów fitosocjologicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem siedlisk Natura 2000,
b) zasięgi poszczególnych zbiorowisk roślinnych przedstawione
formie mapy
w skali 1:2 000,

w

c), dokumentacja florystycżna będzie dokonana przy zastosowaniu metodyki stosowanej przez
botaników. Określona iostanie lista gatunków roślin naczyniowych .i mszaków ze
wskazaniem gatunków chronionych prawem polskim, zagrożonych w skali kraju. Liczba i
terminy obserwacji będą zależne od biologii występujących gatunków i przyjętej metodyki.
Opracowanie końcowe powinno zawierać opis metodyki, terminy, charakterystykę roślinności
i flory, mapę zasięgów zbiOrowisk roślinnych; wykaz oraz mapę stanowisk gatunków.
2. Dokumentacja ornitologiczna będzie sporządzona na podstawie prac terenowych przy
stosowaniu metodyki wYbranej przez wykonawcę w celu pełnego wykrycia lęgowych
gatunków ptaków t:1a tym terenie. Określone zostaną listy i szac~owe liczebności gatunków
występujących ze wskazaniem gatunków chronionych prawem polskim, zagrożonych w skali
kraju. Opracowanie końcowe powinno zawierać szczegółowy opis metodyki, stosowanej przy
inwentaryzacji ornitofauny, terminy wykonania kontroli nocnych i dziennych, wykazy
wszystkich gatunków ptaków, stwierdzonych pr~y poszczególnych kontrolach oraz
zestawienie zbiorcze tak lęgovyych gatunków ptaków jak i ich szacunkowe liczebności.
Liczba · i temiiny obserwacji będą zależne od biologii występujących 'gatunków i przyjętej
~etodyki.
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3. Dokumentacja bezkręgowców - motyli dziennych i ważek oraz innych zaobserwowanych
'gatunków entomofauny będzie wykonana przy zastosowaniu metodyki wybranej przez
wykonawcę. Określone zostaną lista i orientacyjna liczebność występujących gatunków
motyli i ważek oraz innych zaobserwowanych gatunków bezkręgowców ze wskazaniem
gatunków chronionych prawem polskim, zagrożonych w skali kraju. Opracowanie końcowe
powinno zawierać szczegółowy opis metodyki, stosowanej przy inwentaryzacji entomofauny,
. terminy wykonania poszczególnych kontroli, wykazy wszystkich gatunków owadów,
stWIerdzonych przy poszczególnych kontrolach oraz zestawienie' zbiorcze występujących
gatunków jak i ich orientacyjna liczebność. Liczba i terminy obserwacji będą zależne od
biologii występujących gatunków i przyjętej metodyki.
4. Dokumentacja herpetofauny będzie wykonana przy zastosowaniu metodyki wybranej przez
wykonawcę. Określone · zostaną lista i orientacyjna liczebność występujących gatunków .ze
wskazaniem gatunków chronionych prawem polskim, zagrożonych w .skali kraju.
Opracowanie końcowe p<?winno zawieraĆ szczegółowy opis metodyki, stosowanej przy
inwentaryzacji herpetofauny, terminy wykonania poszczególnych kontroli, wykazy
wszystkich gatunków gadów i płazów, stwierdzonych przy poszczególnych kontrolach (w
postaci załączników) oraz zestawienie zbiorcze Występujących gatunków i orientacyjna
liczebność herpetofauny. Liczba5 i terminy obserwacji będą zależne od biologii występujących
gatunków i przyjętej metodyki.
5. Dokumentacja chronionych grzybów będzie wykonana przy zastosowaniu metodyki
wybranej przez wykonawcę. Określone zostaną lista i orientacyjna liczebność Występujących
gatunków ze wskazaniem gatunków chronionych prawem polskim, zagrożonyoh w skali
kraju. Opracowanie końcowe powinno zawierać szczegółowy opis metodyki, stosowanej przy
inwentaryzacji grzybów, terminy wykonania poszczególnych kontroli, wykazy wszystkich
gatunków gadów i płazów, stwierdzonych przy poszczególnych kontrolach (w postaci .
załączników) oraz zestawienie zbiorcze występujących gatunków i orientacyjna liczebnoŚć
herpetofauny. Liczba i terminy obserwacji będą zależne od biologii występujących gatunków
i przyjętej metodyki.
'
Miejsca wykonywania wszystkich pomiarów (w tym stanowiska gatunków, mIejSCa
wykonywania zdjęć fitosocjologicznych itp.) powinny być zaznaczone na mapie i opisane
współrzędnymi geograficznymi (za pomocą urządzeń GPS) w ce1u urnóżliwienia ich
identyfikacji w latach późniejszych.
Plan ochrony powyższej formy ochrony przyrody
Na podstawie wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej należy opracować plan ochrony, W
którym należy uwzględnić zabiegi ochronne kształtujące środowisko oraz wspomagające
tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich w oparciu o
gatunki rodzime. Należy przeanalizować możliwość budowy, rozbudowy, modernizacji i
doposażenia obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z
zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie
edukacji ekologicznej.
Termin wykonania zadania - 14.06.2019 roku.

IV. Przekazanie przedmiotu zamówienia.
\
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1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu ww. dokumentację składającą się z inwentaryzacji
wraz mapą przedstawiającą lokalizację poszczególnych form chronionych organizmów.
,2. Wykonawca zobowiązany jest także dostarczyć Zamawiającemu 4 egzemplarze
opracowania (3 w wersj i papierowej i 1 na nośniku elektronicznym w formie
elektronicznego zapisu na płycie CD lub DVD).
3. Inwentaryzacja oraz projekt w formie elektrqnicznej, w postaci dokumentu MS WORD
. format.doc oraz w postaci plików w formacie .pdf:
4. Oświadczenie autorów dokumentacji projektowej

o przekazaniu na . rzecz Gminy
Kędzierzyn-Koźle prawa do nieodpłatnego przetwarzania i rozpowszechniania całości
dokumentacji na wszystkich polach eksploracji przez pełny okres ochrony autorski,ch praw
majątkowych - 1 egz.
.

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania terenowej wizji wraz z przedstawicielem
zamawiającego bezpośrednio

po podpisaniu umowy oraz do spotkania w siedzibie
' zamawiającego w celu omówienia postępu prac na 14 dni przed terminem złożenia
wykonanego opracowania.
V. Postanowienia .ogólne
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem
kadrowym gwarantującym realizację zamówienia. Wykonawca powinien potwierdzić ' że
dysponuje zespołem ekspertów z .następujących dziedzin: botanika, ornitologia,
entomologia, herpetologia, rp.ykologia.
W skład zespołu wchodzą:
a) kierownik zespołu, który koordynuje prace terenowe oraz kameralne;
wymagane doświadczenie i kwalifikacje kierownika zespołu:
- tytuł co najmniej. doktora nauk przyrodniczych,
- w okresie ostatnich 5 lat uczestniczył w przygotowaniu co najmniej 2 dokumentacji
środowiskowych, takich jak: inwentaryzacja przyrodnicza, monitoring przyrodniczy,
analiza środowiskowa, raport, ekspertyza specjalistyczna i inne o podobnym charakterze
lub jest autorem lub współautorem przynajmniej 2 publikacji naukowych odpowiednio z
następujących dziedzin: botanika, ornitologia, entomologia, herpetologia;
b). specjaliści z ' poszczególnych d.ziedzin: botanika, ornitologia, entomologia, herpetologia,
mykologa.
wymagane doświadczenie i kwalifikacje specjalistów:
- co najmniej magister nauk przyrodniczych,
' - posiada praktyczną wiedzę w zakresie .rozpoznawania gatunków z poszczególnych
dziedzin,
- w okresie ostatnich 5 lat wykonywał inwentaryzacyjne lub monitoringowe prace terenowe
z poszczególnych dziedzin 'w ramach minimum 2 dokumentacji środowiskowych, takich '
jak: inwentaryzacja przyrodnicza, momtoring przyrodniczy, analiza środowiskowa, raport,
ekspertyza specjalistyczna i inne o podobnym , charakterze lub jest autorem lub
współautorem przynajmniej 2 publikacji naukowych odpowiednio z podanych dziedzin.
Jedna osoba może łączyć kilka specjalizacji '
2. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
3. Płatność za 'wykonanie zadania odbędzie
dokonaniu protokolarnego odbioru projektu w

się

po zrealizowaniu całości zamowlenia l
przedstawiciela wykonawcy.

obecności
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VI. Ogólne informacje nt. terenu przewidzianego do inwentaryzacji:
1. obiekt zlokalizowany jest w obrębie Koźle Gminy Kędzierzyn-Koźle,
2. 'obejmuje 33 działki obrębu Koźle o numerach ewidencyjnych:
2498/3,
1/27,
2429/8,
2502/1,
2415/1,
2430/3,
2502/2,
2415/4,
2430/5,
2502/4,
2421/3,
2431/1,
2503/1,
2426/1
2432/1,
2503/2,
2426/2
2433/2,
2504/2,
2426/3
2496/1,
2504/3,
2427,
2496/2,
2504/4,
2428,
2497/5,
2505,
2429/6,
2497/5,
2506,
242917,
2497/8,
3. < obszar ok. 20 ha.

VII. Wykonawca ma

obowiązek:

l. Wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do przedmiotu zamówienia,
przed złożeniem oferty. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie
ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w zapytaniu.
2. Pozyskać we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do opracowania
dokumentacji (zwłaszcza aktualny podkład sytuacyjno-wysokościowy terenu).
3. Szczegółowo rozpoznać temat w zakresie przygotowania oferty oraz przewidzi~ć i
skalkulować wszystkie niezbędne czynności do prawidiowego i kompletnego wykonania
przedmiotu zamówienia.
.

VIII. Osoba uprawniona do udzielania informacji i wyjaśnień:
tel. 77 / 40 50 375
Sławomir Bednarski inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urząd

Miasta Kędzierzyn-Koźle

e-mail: slawomir.bednarski@kedzierzynkozle.pl

IX. Miejsce składania ofert
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn
Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 109) lub przesyłką pocztową na adres Urząd Miasta
Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, w zamkniętych
kopertach z napisem: Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie
planu ochrony na potrzeby utworzenia użytku ekologicznego "Stara Odra", w
termiriie do dnia 5 lipca 2018 roku, do godz. 12°°. Za datę złożenia oferty przyjmuje się
datę jej wpływu do Urzędu' Miasta. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5 lipca 2018 roku,
o godz. 12u . Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty

należy składać bezpośrednio

X. Opis sposobu przedstawienia ceny:
1. Na załączonym formularzu oferty (załącznik nr l); należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia.
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2. Wartość cenową należy podać w
po przecinkl!l oraz słownie.

złotych

polskich

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane

cyfrą

- z

dokładnością

do dwóch miejsc

zwykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 2), należy przedstawić wykonane
opracowania, o których mowa w punkcie V ust. l oraz dołączyć zgodnie z nimi referencje.
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy
polskich.

Zamawiającym

a

Wykonawcą odbywać się będą

w

złotych

.

XI: Informacje o formalnościach
1.

Jeżeli

Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponoWnej oceny.

·2. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie,
skarga.
.
3. Niniejsze postępowania prowadzone jest na za's adach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy
ustawy Praw9 zamówień publicznych.
4.

Zamawiający

zastrzega sobie prawo do

unieważnienia postępowania

przyczyny.

Załączniki:

1. Druk formularza oferty
2. Druk wykazu wykonanych usług

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
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bez podania

