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    Osowiec-Twierdza, dn. 05  kwietnia 2012 

REN/ZP-AW/E4- 26 
          

Biebrzański Park Narodowy 

Osowiec Twierdza 8  
19-110 Goniądz 
tel. + 48 738 30 43 
fax + 48 738 30 21 
 
 

Zaproszenie nr REN/ZP-AW/E4- 26 
do złożenia oferty 

Biebrzański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi: „Monitoring awifauny 
na obszarze projektu Renaturyzacja” w ramach realizacji  projektu LIFE09 NAT/PL/00258 
„Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I.”, 
współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Biebrzański Park Narodowy 
Osowiec Twierdza 8  
19-110 Goniądz 
NIP:   719-10-12-761,  
REGON:   001393349, 
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres rzeczowy, specyfikacja techniczna): 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu awifauny na obszarze przedmiotowego 
projektu w lokalizacji uwidocznionej na załączonej mapie (załącznik nr 1).  
 
W ramach zamawianej usługi Oferent zobowiązuje się do: 
A. Monitoringu na transektach 

1. Wykonania monitoringu awifauny (wszystkie gatunki), poczynając od roku 2012 do roku 
2016, wzdłuż następujących transektów: 

a. rzeka Ełk (prawy brzeg) od węzła Modzelówka do góry Wysoki Grąd (współrzędne 
punktu końcowego 22, 746948; 53, 571788) długość 12 km; 4 kontrole (2 kontrole w 
każdym terminie) 

b. rzeka Jegrznia (lewy brzeg) od połączenia z Kanałem Woźnawiejskim do ujścia do 
rzeki Ełk; 4 kontrole (2 kontrole w każdym terminie) 

c. Kanał Woźnawiejski (prawy brzeg) od połączenia z rzeką Jegrznią do ujścia do rzeki 
Ełk; 4 kontrole (2 kontrole w każdym terminie) 
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2. Obserwacje należy wykonać w 2 terminach: pomiędzy 15.04-15.05 i 15.05-15.06 -  przerwa 
pomiędzy liczeniami 2-3 tygodnie. Trasę przemarszu i miejsca stwierdzenia poszczególnych 
gatunków należy zaznaczać w urządzeniach GPS oraz arkuszu obserwacji (wzór ustalony 

zostanie z Zamawiającym). Łącznie 14 kontroli. 
3. Wszystkie słyszane lub widziane ptaki wzdłuż transektu, w odległości po 50 m z każdej strony 

należy notować w arkuszach obserwacji i urządzeniach GPS. Podczas obserwacji należy 
notować wszystkie zachowania ptaków, które umożliwią określenie lęgowości 
poszczególnych gatunków (wg Zał. 2). 

 
B. Monitoringu obszarowego 

1. Wykonania monitoringu awifauny (wszystkie gatunki) tylko w 2012 r. na obszarze: 
a. rzeka Jegrznia od mostu w Kuligach do połączenia z Kanałem Woźnawiejskim wraz z 

prawobrzeżnym starorzeczem);  
2. Obserwacje należy wykonać w 2 terminach: pomiędzy 15.04-15.05 i 15.05-15.06 -  przerwa 

pomiędzy liczeniami 2-3 tygodnie. Trasę przemarszu i miejsca stwierdzenia poszczególnych 
gatunków należy zaznaczać w urządzeniach GPS oraz arkuszu obserwacji (wzór ustalony 
zostanie z Zamawiającym);  

3. Wszystkie słyszane lub widziane ptaki wzdłuż transektu, w odległości po 50 m z każdej strony 
należy notować w arkuszach obserwacji i urządzeniach GPS. Podczas obserwacji należy 
notować wszystkie zachowania ptaków, które umożliwią określenie lęgowości 
poszczególnych gatunków (wg Zał. 2). 

 
C. Opracowanie danych 
  

1. Dane terenowe zebrane w postaci kart obserwacyjnych (uzgodnionych i przekazanych przez 
Zamawiającego) oraz punktów wprowadzonych na urządzenia GPS powinny być sporządzone 
w formie corocznych analitycznych raportów m.in. wg formularzy przekazanych przez 
Zamawiającego. Raport roczny powinien być sporządzony do 30 grudnia każdego roku 
objętego monitoringiem i umową. Raport roczny powinien zawierać m.in. zestawienie 
danych wyjściowych (na podstawie kart obserwacyjnych oraz danych z urządzeń GPS), analizę 
ilościową i jakościową monitorowanej awifauny. Raport roczny monitoringu obszarowego 
Jegrznia/Kuligi/Kanał Woźnawiejski – patrz pkt. II B, jest ostatecznie opracowaniem 
końcowym i powinien być przekazany jako osobne opracowanie. W opracowaniu tym 
szczególną uwagę należy zwrócić na gatunki Zał. I Dyrektywy Ptasiej, w tym gatunki będące 
przedmiotem ochrony lub potencjalnym przedmiotem ochrony w OSO Ostoja Biebrzańska. 

2.  Dane wyjściowe jak również opracowanie analityczne danych – zarówno raportów rocznych  
oraz  raportu końcowego, powinno być także sporządzone na warstwie GIS - symbole 
gatunków powinny być zgodne z ogólnie przyjętą symboliką stosowaną w inwentaryzacjach 
awifauny oraz zgodne ze „Standardem danych GIS w ochronie przyrody” z uwzględnieniem 
opracowania „Adaptacja Standardu Danych GIS w ochronie przyrody na potrzeby 
gromadzenia danych przestrzennych dla projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. 
„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" 
wersja 2011.1, z wyjątkiem sytuacji gdy Zamawiający wskaże inne; 

3. Mapy powinny być drukowane w formacie co najmniej A3 i nie większym niż 610x914mm, 
złożone do formatu A4 i podpisane w sposób umożliwiający zidentyfikowanie dołączone do 
raportów w postaci załączników; 

4. Raporty roczne oraz raport końcowy przekazać należy w 3 egzemplarzach, w tym również w 
formie elektronicznej na płytach CD/DVD, w trwałych opakowaniach (indywidualnych 
standardowych pudełkach) opisanych w sposób trwały na froncie opakowania oraz 
bezpośrednio na płycie (podając nazwę obszaru i datę nagrania): pliki tekstowe w dwóch 
formatach Microsoft Word 2003-2007 oraz Adobe PDF, mapy dodatkowo w formatach jpg 
oraz geotiff; 
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5. Raport roczny monitoringu obszarowego Jegrznia/Kuligi/Kanał Woźnawiejski – patrz pkt. II B, 
jest ostatecznie opracowaniem końcowym i powinien być przekazany jako osobne 
opracowanie. W opracowaniu tym szczególną uwagę należy zwrócić na gatunki Zał. I 
Dyrektywy Ptasiej, w tym gatunki będące przedmiotem ochrony lub potencjalnym 
przedmiotem ochrony w OSO Ostoja Biebrzańska. Pozostałe wymagania opracowania tego 
raportu są tożsame jak dla pozostałych raportów. 

6.  Raport końcowy będzie podsumowaniem końcowym rocznych wyników monitoringu oraz 
analizą ilościowo – jakościową awifauny monitorowanego obszaru wraz z analizą czynników 
mogących wpływać na zmianę.  

7.  Raport końcowy powinien zawierać również min. 1 stronicowe streszczenie w języku 
angielskim i być przekazany do dnia 30 sierpnia 2016 r.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w treści dokumentacji (okładka i stopka 
strony tytułowej) zapisu o następującej treści: Opracowano w ramach realizacji zadania 
„Monitoring awifauny na obszarze projektu Renaturyzacja” w ramach  projektu 
„Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I.”, LIFE09 
NAT/PL/000258, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty 
Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawca 
zadania: ...................................; Koordynator zadania: Artur Wiatr BbPN; Osowiec-Twierdza, 
Grudzień 201....;  

III. TERMIN WYKONANIA  
Zamawiany zakres usług będzie realizowany w terminie od 15 kwietnia 2012 r. do 30 sierpnia 2016  
r.  
 
IV. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zgłaszający się do wykonania usługi musi dysponować osobami posiadającymi 
udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w tematyce dotyczącej usługi. Na żądanie 
Zamawiającego jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów poświadczających wymaganą 
wiedzę i doświadczenie opisanych w formularzu ofertowym złożonym przez Oferenta. W 
sytuacji nie dostarczenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie oferta nie 
będzie rozpatrywana. 

2. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym ryzyko 
usługi. 

3. Płatności będą realizowane wyłącznie za wykonaną usługę na podstawie protokołu odbioru,  
przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
oryginału faktury/rachunku, zgodnie z postanowieniami umowy. 

4. Niniejsze zaproszenie nie zobowiązuje Zamawiającego  usługę do składania wyjaśnień 
powodów akceptacji bądź odrzucenia oferty, nie może być pociągany do odpowiedzialności 
za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i 
dostarczeniem oferty.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia bez podania przyczyn. Z tego 
tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec zapraszającego.  

6. Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela P. Artur Wiatr pod numerem telefonu 85 738 30 
43 oraz adresem email: awiatr@biebrza.org.pl. 

7. Adres strony internetowej, pod którym jest zamieszczone  niniejsze zaproszenie: 
www.renaturyzacja.biebrza.org.pl  
 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Oferta powinna zawierać: 

1. Wypełniony formularz ofertowy załączony do niniejszego zaproszenia: 
a)  sporządzony w języku polskim, 
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b)  zawierający: pełną nazwę oferenta, adres siedziby oferenta, numer telefonu/faxu, 
adres e-mail, numer NIP; w przypadku prowadzących działalność gospodarczą 
dodatkowo:  numer REGON, nr KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,  

c) wartości usługi podaną w PLN do dwóch miejsc po przecinku, 
d) zestawienie wykonanych prac o podobnym charakterze do niniejszego Zaproszenia:   
e) dane do kontaktu, 
f) posiadający datę sporządzenia, 
g) podpisany czytelnie przez oferenta.  

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy / osób fizycznych, biorących 
udział w wykonaniu usługi. 

3. CV osoby/osób wskazanych do opracowania rocznych raportów hydro-meteorologicznych, 
wykazujące ich przygotowanie zawodowe  i doświadczenie do wykonywania takich analiz. 
  

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, pocztą elektroniczną w postaci 

plików „PDF” lub też dostarczona osobiście do godz. 12.00 dnia 11.04.2012 r. na  adres 
korespondencyjny: Biebrzański Park Narodowy 19-110 Goniądz Osowiec Twierdza 8  lub 
adres email awiatr@biebrza.org.pl z nadanym tematem: „Oferta REN/ZP - AW/E4 -26” 

2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
 
VII. OCENA OFERT  

1. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty:  
a) złożone w terminie,  
b)  spełniające wymagania formalne opisane w pkt V,  
c) spełniające wymagania określone w stosunku do osób, które bezpośrednio będą świadczyły 
usługę, opisane w pkt V. 
2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny:  
 Cena  brutto - waga 100 %.  
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który zaoferuje realizację 

przedmiotu zamówienia za najniższą cenę. 
5. W przypadku niemożności wyłonienia dostawcy usługi na podstawie porównania ofert, 

oferenci mogą zostać zaproszeni na negocjacje. 
6. Ocenę będzie przeprowadzała 3 osobowa Komisja składająca się z członków zespołu projektu. 

 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Badanie i ocena ofert  zostaną zakończona najpóźniej do dnia   13.04.2012 r.,  
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

strony internetowej znajdującej się pod adresem www.renaturyzacja.biebrza.org.pl oraz 
wysłanie informacji mailem lub faksem do oferentów. 

 
IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1: Mapa lokalizacji monitoringu awifauny 
2. Załącznik nr 2: kategorie obserwacji i lęgowości 
3. Wzór formularza oferty, 
4. Projekt umowy. 

 
Miejscowość/ data:                            Osowiec Twierdza  05-04 - 2012 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego:                        Wojciech Dudziuk 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego:  


