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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141956-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Ochrona środowiska
2019/S 061-141956

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
PL
ul. Firlika 20
Szczecin
71-637
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Dobrzyńska, st. specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.:  +48 914305236
E-mail: agnieszka.dobrzynska.szczecin@rdos.gov.pl 
Faks:  +48 914305201
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szczecin.rdos.gov.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://szczecin.rdos.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy wynikające z planów zadań ochronnych dla 71
przedmiotów ochrony
Numer referencyjny: ZP.261.8.2018.AD.33

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:agnieszka.dobrzynska.szczecin@rdos.gov.pl
http://szczecin.rdos.gov.pl/
http://szczecin.rdos.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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90720000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia
stanu wiedzy wynikające z planów zadań ochronnych dla 71 przedmiotów ochrony w ramach projektu nr
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących
w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, dla 9 siedliskowych obszarów
Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego:

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 3 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Dolina Rurzycy PLH300017
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
3260 - rzeka Rurzyca w obszarze Natura 2000; 3140 - jez. Krępsko (Krąpsko) Długie, Krępsko (Krąpsko)
Górne, Krępsko (Krąpsko) Średnie, Trzebieszki, Dąb; 7230 - torfowiska w oddz. 33b, 500h Nadl. Płytn

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 3 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Dolina Rurzycy PLH300017 – siedliska: 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników
(Ranunculion fluitans), 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic
Charetea, 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących
w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami oceny ofert: cena
(C) – 40 % i doświadczenie (D) – 60 %.
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: część I 29 500,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Dolina Rurzycy PLH300017
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Torfowisko w oddz. 510a Nadl. Płytnica

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Dolina Rurzycy PLH300017 – rośliny: 1393 haczykowiec (sierpowiec) błyszczący Hamatocaulis
(Drepanocladus) vernicosus

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących
w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami oceny ofert: cena
(C) – 40 % i doświadczenie (D) – 60 %.
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: część II 8 000,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 5 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wszystkie płaty siedliska w obrębie obszaru Natura 2000

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 5 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001 – siedliska: 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum),
9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae), 9130 Żyzne
buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 91D0* Bory i lasy bagienne (Vaccinio
uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-
Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących
w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami oceny ofert: cena
(C) – 40 % i doświadczenie (D) – 60 %:
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: część III 33 500,00
PLN
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jeziora lobeliowe

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001 – siedliska: 3110 Jeziora lobeliowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących
w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami oceny ofert: cena
(C) – 40 % i doświadczenie (D) – 60 %:
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: część IV 6 700,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 8 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
3160 - wszystkie stan w ob Natura 2000; 7150, 7140 7230, 4030 - cały obszar Natura 2000; 7120 - płaty
siedliska w oddz.404; 7110* - oddz. 400b; 3150 - 1. cały obszar Natura 2000 2. Jezioro Grębosz

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 8 przedmiotów ochrony na obszarze
Natura 2000 Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001– siedliska: 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki
wodne, 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion, 7140 Torfowiska
przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae), 7120 Torfowiska
wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, 7110* Torfowiska wysokie z
roślinnością torfotwórczą (żywe), 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk
i mechowisk, 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion), 3150
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących
w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami oceny ofert: cena
(C) – 40 % i doświadczenie (D) – 60 %:
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: część V 43 000,00
PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001 – rośliny: 1831 elisma wodna Luronium natans
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Cały obszar Natura 2000

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001 – rośliny: 1831 elisma wodna Luronium natans

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących
w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami oceny ofert: cena
(C) – 40 % i doświadczenie (D) – 60 %:
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: część VI 8 500,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 7 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
6510, 6430, 7220, 7230, 3260, 6410 - cały obszar Natura 2000; 91E0* - płaty siedliska na których nie była
przeprowadzona ocena stanu siedliska oraz weryfikacja podtypów siedliska

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 7 przedmiotów ochrony na obszarze
Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004 – siedliska: 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane
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ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium), 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati, 7230 Górskie
i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 3260 Nizinne i podgórskie rzeki
ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis), 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),
91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion
glutinoso -incanae, olsy źródliskowe)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących
w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami oceny ofert: cena
(C) – 40 % i doświadczenie (D) – 60 %:
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 67 877,50 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 7 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jez. Miedwie i Jez. Będgoszcz, Jez. Zaborsko, Jez. Płonno, Jez. Żelewko, Grunty LP w obszarze Natura 2000

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 7 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006 – siedliska: 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne
zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea, 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy
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z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis), 6120* Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion
glaucae), 7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis), 7220
Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati, 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o
charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących
w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami oceny ofert: cena
(C) – 40 % i doświadczenie (D) – 60 %:
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 131 589,88 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jez. Miedwie w okolicach m. Wierzbno i m. Turze

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006 – rośliny: 1614 selery błotne Apium repens, 1903 lipiennik
Loesela Liparis loeselii

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących
w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami oceny ofert: cena
(C) – 40 % i doświadczenie (D) – 60 %:
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 20 373,50 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Pojezierze Myśliborskie PLH320014
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wszystkie wody w obszarze Natura 2000

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Pojezierze Myśliborskie PLH320014 – bezkręgowce: 1032 skójka gruboskorupowa Unio crassus

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących
w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami oceny ofert: cena
(C) – 40 % i doświadczenie (D) – 60 %:
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 30 326,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Pojezierze Myśliborskie PLH320014
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rezerwat Tchórzyno

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Pojezierze Myśliborskie PLH320014 – rośliny: 1903 lipiennik Loesela Liparis loeselli

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących
w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami oceny ofert: cena
(C) – 40 % i doświadczenie (D) – 60 %:
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 7 500,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 10 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 10 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 – siedliska: 1210 Kidzina na brzegu morskim,
2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych, 2120 Nadmorskie wydmy białe (Elymo Ammophiletum),
2160 Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika, 2170 Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej,
2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, 1330 Solniska nadmorskie (Glauco- Puccinellietalia
część - zbiorowiska nadmorskie), 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nympheion, Potamion, 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-
Arctostaphylion), 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących
w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami oceny ofert: cena
(C) – 40 % i doświadczenie (D) – 60 %:
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 92 707,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 5 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 5 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 – siedliska: 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion
alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-
Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum), 91E0 Łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso -incanae, olsy
źródliskowe), 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi- Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum,
Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum i brzozowososnowe bagienne lasy borealne)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących
w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami oceny ofert: cena
(C) – 40 % i doświadczenie (D) – 60 %:
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 68 230,00 PLN
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Wzgórza Bukowe PLH320020
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
1. Rzeka Płonia – cały odcinek w granicach ostoi 2. Zlewnia rzeki Płonia – cały odcinek w granicach ostoi

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Wzgórza Bukowe PLH320020 – bezkręgowce: 1032 skójka gruboskorupowa Unio crassus

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących
w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami oceny ofert: cena
(C) – 40 % i doświadczenie (D) – 60 %:
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 36 443,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Wzgórza Bukowe PLH320020
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
1037 - rzeka Płonia – cały odcinek w granicach ostoi; 1042 - cały obszar ostoi

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Wzgórza Bukowe PLH320020 - bezkręgowce: 1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia, 1042 zalotka
większa Leucorrhinia pectoralis

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących
w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami oceny ofert: cena
(C) – 40 % i doświadczenie (D) – 60 %:
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 25 000,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Wzgórza Bukowe PLH320020
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wzgórza Bukowe

II.2.4) Opis zamówienia:
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Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Wzgórza Bukowe PLH320020 – siedliska: 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne z
Nympheion, Potamion, 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących
w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami oceny ofert: cena
(C) – 40 % i doświadczenie (D) – 60 %:
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 27 969,38 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 3 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Jeziora Czaplineckie PLH320039
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jeziora Czaplineckie

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 3 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Jeziora Czaplineckie PLH320039 – siedliska: 3110 Jeziora lobeliowe, 3140 Twardowodne oligo- i
mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea, 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących
w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami oceny ofert: cena
(C) – 40 % i doświadczenie (D) – 60 %:
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 48 700,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 10 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Diabelskie Pustacie PLH320048
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 z wyłączeniem rezerwatu przyrody „Diabelskie Pustacie

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 10 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Diabelskie Pustacie PLH320048 – siedliska: 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 4010
Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym Erica tetralix, 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o
charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion,
Calluno-Arctostaphylion), 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 9160 Grąd subatlantycki, 91D0 Bory i
lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum,
Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne, 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących
w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami oceny ofert: cena
(C) – 40 % i doświadczenie (D) – 60 %:
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 25 750,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Diabelskie Pustacie PLH320048
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 z wyłączeniem rezerwatu przyrody „Diabelskie Pustacie”.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Diabelskie Pustacie PLH320048 – bezkręgowce: 1042 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących
w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami oceny ofert: cena
(C) – 40 % i doświadczenie (D) – 60 %:
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 10 000,00 PLN

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art.
24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, pkt 5 i pkt 8 ustawy i spełniają następujące warunki dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jedną usługę polegająca na wykonaniu ekspertyzy przyrodniczej polegającej na badaniach
przyrodniczych następujących przedmiotów ochrony: gatunków roślin lub siedlisk przyrodniczych - dla części
I-IX, XI-XIII, XVI, XVIII, gatunków mięczaków – dla części X, XIV, gatunków owadów – dla części XV, XIX,
gatunków bezkręgowców – dla części XVI, gatunków ryb – dla części XVII, wskaźników wód lądowych – dla
części I, VIII, XI, XVI, XVII, geologicznych – dla części VIII, XI, hydrologicznych – dla części XI, XIII.
Opisany warunek należy spełnić oddzielnie dla każdej części – tymi samymi usługami Wykonawca może
wykazać się do dowolnej liczby części.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej jednym
ekspertem, w zakresie wybranej części zamówienia.
1) Ekspert powinien posiadać doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego w zakresie
przygotowywania dokumentu przyrodniczego, tj. wykonał przynajmniej jeden dokument przyrodniczy polegający
na inwentaryzacji przyrodniczej.
2) Pod pojęciem „ekspert” Zamawiający rozumie osobę posiadającą wykształcenie w zakresie ochrony
środowiska lub pokrewne oraz doświadczenie w badaniach przyrodniczych, o których mowa w kolumnie 4 w
tabeli w pkt 3.
3) Zamawiający oceni doświadczenie eksperta na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w
szczególności zawierających
4) Jedna osoba może być ekspertem w więcej niż jednej dziedzinie.
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Opisany warunek należy spełnić oddzielnie dla każdej części – tą samą osobą można wykazać się do dowolnej
liczby części.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2; którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy; wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt pkt 1, 4, 5 i
8 ustawy.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Termin płatności 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku,
po podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Płatność z tytułu wynagrodzenia nastąpi
w dwóch transzach 15 % wynagrodzenia z rachunku bankowego RDOŚ w Szczecinie, 85 % wynagrodzenia
z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów w BGK. Wykonawca oświadcza, że przyjmując do realizacji
zamówienie zapewni, aby osoby bezpośrednio uczestniczące przy wykonywaniu zamówienia, zatrudnione
były na podstawie umowy o pracę. W dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/04/2019
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/04/2019
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Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku,
dostępnego na ePUAP i udostępnionego na mini portalu, w terminie do dnia 30.4.2019 r. do godz. 11:00.
Decydujące znaczenie, dla zachowania terminu składania ofert, ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.4.2019 r. godz. 12:00.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3 %, w wybranej części zamówienia: 1. część I
567,00 PLN, 2. część II 75,00 PLN, 3. część III 1 015,00 PLN, 4. część IV 390,00 PLN, 5. część V 1 200,00
PLN, 6. część VI 195,00 PLN, 7. część VII 1 688,00 PLN, 8. część VIII 1 293,00 PLN, 9. część IX 375,00 PLN,
10. część X 750,00 PLN, 11. część XI 195,00 PLN, 12. część XII 900,00 PLN, 13. część XIII 1 928,00 PLN, 14.
część XIV 840,00 PLN, 15. część XV 600,00 PLN, 16. część XVI 915,00 PLN, 17. część XVII 480,00 PLN, 18.
część XVIII 780,00 PLN, 19. część XIX 360,00 PLN.
Termin wykonania zamówienia (dot. wszystkich części zamówienia): w zakresie części: XV, XIX – do 30.9.2019
roku; w zakresie części: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XVI, XVII, XVIII – do 31.10.2019 roku; w
zakresie części: X, XIV – do 29.11.2019 roku.
Dokumenty wymagane na etapie składania ofert W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą
następujące oświadczenia i dokumenty:oświadczenie (JEDZ) w zakresie wskazanym w SIWZ, Zobowiązanie
podmiotu trzeciego, Pełnomocnictwo, formularz ofertowy, Dowód wniesienia wadium (wadium bezgotówkowe z
podpisem elektronicznym gwaranta). Dokumenty wymagane po złożeniu ofert: informacji z Krajowego Rejestru
Karnego, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenia właściwej terenowej
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odpisu z właściwego rejestru, oświadczenia
Wykonawcy,wykaz osób, wykaz usług wraz z dowodami.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/03/2019


