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Zapytanie ofertowe

(dotyczy realizacji zadania projektu „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach

Zachodnich”)

I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Ochrony Przyrody PAN
Al. A. Mickiewicza 33, 310120 Kraków
NIP: 675 000 19 17, REGON: 000326291
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest
Opracowanie rekomendacji dotyczącej ochrony węża Eskulapa w Bieszczadach
Zachodnich, w ramach projektu „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich” ,
zad. II.15. Zadanie polega na opracowaniu rekomendacji ochrony gatunku (ogólnych zaleceń
ochronnych, określeniu rozmieszczenia i występowania gatunku, wskazań dla Planów Urządzania
Lasu, aktualizację stref ochronnych, podsumowanie działań związanych z przeprowadzeniem
czynnej ochrony oraz podsumowanie ogólnych wyników prac inwentaryzacyjnych i monitoringu
stanu populacji) w oparciu o istniejąca bazę danych w IOP PAN Kraków, porozumienia
z Nadleśnictwami: Lutowiska, Stuposiany, Baligród, Komańcza, Ustrzyki Dolne, Cisna, Lesko.
Rekomendacje będą częściowo dokumentem sprawozdawczym z wykonanych zadań w projekcie,
przekazanym do GDOŚ, RDOŚ w Rzeszowie oraz 7 współpracującym przy projekcie
nadleśnictwom.
Przedmiotem zamówienia jest:
a) napisanie i opracowanie rekomendacji w następującym zakresie merytorycznym:
1. Ogólny opis gatunku (biologia, wymagania siedliskowe, status ochronny)
2. Krótki opis realizowanych działań związanych z dotychczasową ochroną czynną

3. Wyniki prac inwentaryzacyjnych (aktualne rozmieszczenie gatunku na terenie Bieszczadów
i poszczególnych nadleśnictw w formie opisowej i graficznej wraz z krótkim opisem metodyki
prowadzonych prac)
4. Rozmieszczenie i lokalizacje zabiegów związanych z czynną ochroną w latach 2011 – 2014
na terenie Bieszczadów Zachodnich (mapy i krótki opis prowadzonych zabiegów na terenie
poszczególnych nadleśnictw objętych działaniami projektu)
5. Ogólne wyniki prac monitoringowych dot. stanu populacji w postaci opisu i/lub tabelarycznej
i/lub map wraz z krótkim opisem metodyki prowadzonych prac
6. Wskazania dla planów Urządzania Lasu i Planów dot. ochrony poszczególnych stanowisk
i miejsc objętych czynna ochroną, ogólne założenie dot. możliwości ochrony gatunku
w ramach prowadzonej gospodarki leśnej ze szczegółowym wytycznymi dla 7 nadleśnictw w
postaci tabelarycznej i/lub krótkiego opisu i/lub przykładowych map w oparciu o aktualne
wydzielenia leśne na terenie administrowanym przez Lasy Państwowe
7. Aktualizacja stref ochronnych na przykładzie Nadleśnictwa Lutowiska w oparciu o bazę
danych w IOP PAN oraz warstwy GIS
8. Ogólne wytyczne dotyczące perspektyw dalszej ochrony gatunku
b) Uzupełnienie tekstu rycinami (zdjęciami) wykonywanych w ramach opisywanych działań
ochronnych. Zdjęcia mają być uzupełnieniem treści, ich rolą jest pomoc w zrozumieniu zastosowanych
rozwiązań dot. przykładowo ochrony gatunku czy założeń metodycznych prowadzonych prac.
Wskazanie tematyki i lokalizacji w tekście zdjęć ilustrujących opisywane zagadnienia, rozwiązania
techniczne, charakterystyczne cechy siedlisk itp. Ich rolą nie może być wyłącznie zwiększenie
atrakcyjności wizualnej opracowania. Zdjęcia będą pochodziły z zasobów Wykonawcy, do których
posiada nieograniczone prawa autorskie i będą przedstawiały zarówno gatunki i siedliska, jak
i rzeczowe efekty zrealizowanych działań.
c) Naniesienie korekt i/lub uzupełnień, wskazanych przez Zamawiającego.
e) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w formie wydruku, i w wersji
elektronicznej.
2. Wymagania
2.1. Do opracowania rekomendacji wymagane jest posiadanie szczegółowych informacji
o występowaniu węża Eskulapa, rozmieszczeniu i lokalizacji prowadzonych zabiegów w ramach
projektu „Czynna ochrona węża Eskulapa”, posiadaniu warstw GIS dot. wydzieleń leśnych na terenie
nadleśnictw: Lutowiska, Stuposiany, Cisna, Komańcza, Ustrzyki Dolne, Baligród i Lesko.
Rozmieszczenie gatunku powinno być określone na podstawie przynajmniej 3 lat prowadzenia
obserwacji/inwentaryzacji na terenie 7 nadleśnictw. Na wykonywane czynności związane
z rozpoznaniem stanu populacji węża Eskulapa powinny być uzyskane odpowiednie zezwolenia na
wykonywanie czynności zakazanych na gatunku, oraz prac na obszarze rezerwatu „Krywe” oraz
w strefach ochrony węża Eskulapa. Zamawiający udostępni Wykonawcy do wglądu w swojej siedzibie
wyniki inwentaryzacji/monitoringu/prowadzonych zabiegów.

2.2 Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponować:
1), co najmniej jedną osobą posiadającą specjalistyczną wiedzę w zakresie herpetologii
a szczególnie reptiliologii udokumentowaną 2 publikacjami w tym zakresie (w tym opracowania
metodyczne – w szczególności dot. ochrony węża Eskulapa);
2), co najmniej jedną osobą posiadającą specjalistyczną wiedzę w zakresie obsługi baz danych
i prac kartograficznych; potrafiącą obsługiwać takie programy jak: SQL Server, Microsoft Access
i Arc GIS. Istotna jest również podstawowa znajomość języka programowania C Sharp (C#),
w którym zaprojektowano program obsługujący bazę danych stworzoną na potrzeby projektu
„Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich” (doświadczenie udokumentowane
wykonaniem przynajmniej jednej bazy danych oraz opracowaniem dwóch map np. rozmieszczenia
gatunku).
3), co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w redagowaniu i składaniu tekstów
i przygotowywaniu ich do druku (udokumentowane przynajmniej jednym wydrukowanym
opracowaniem)

2.3. Wykonawca winien wykazać, że posiada odpowiednie doświadczenie do realizacji zamówienia:
W szczególności Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonywał prace
związane z obsługą baz danych i programów takich jak ArcGIS, redagowaniem, składem
i przygotowywaniem tekstów do druku. W ciągu ostatnich 10 lat opublikował opracowania/publikacje
z dziedziny herpetologii w tym opracowania metodyczne dot. ochrony węża Eskulapa
Dopuszczalne jest wykazanie się jedną osobą spełniającą jednocześnie powyższe warunki.
Ocenę spełniania wymagań określonych w niniejszym zapytaniu cenowym zamawiający przeprowadzi
na podstawie załączonego do oferty wykazów osób metodą spełnia/nie spełnia. Wykonawca może
polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, potencjale technicznym i doświadczeniu
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 28.04.2014 do 30.06.2014 r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.
2.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
potoczek@iop.krakow.pl, poczty lub też dostarczona osobiście na adres: al. A. Mickiewicza 33,
31-120 Kraków do dnia 23.04.2014r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena – 70%
2 – Wykaz osób/by, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia i posiadają wymagane
wiedzę i doświadczenie zawarte w opisie przedmiotu zamówienia – 30%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Marta Potoczek pod numerem telefonu 12 370 35 61 oraz
adresem email: potoczek@iop.krakow.pl
IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.
Wykaz osób do realizacji zadania

Uwagi Końcowe
•

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

•

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Instytutu Ochrony Przyrody PAN w
Krakowie, do zawarcia umowy.

