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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144131-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Ochrona środowiska
2019/S 062-144131

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 89
przedm. ochrony dla 19 obszarów Natura 2000 na terenie woj. zachodniopom., w podziale na 34 części
Numer referencyjny: ZP.261.9.2019.AD.34

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 89 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 19 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 uzupełnienia stanu wiedzy dla 3 przedmiotów ochrony na obszarach Natura
2000 Jezioro Świdwie PLB320006 - ptaki
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:
Woj. zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Rozpoznanie liczebności i rozmieszczenia gatunków; 2. wyznaczenie potencjalnej bazy żerowej ptaków

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: 30/06/2021
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:
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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: 18 681,00 PLN.
Wadium 540,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
WWykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Łąki Skoszewskie PLB320007 – ptaki
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:
Woj. zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Inwentaryzacja terenowa potencjalnych stanowisk gatunków, ocena stanu siedlisk i populacji.

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: 31/07/2020
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: 12 367,52 zł
Wadium 480,00 zł
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 3 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Ostoja Ińska PLB320008 – ptaki
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:
Woj. zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Rozpoznanie liczebności i miejsc bytowania (siedlisk lęgowych i żerowiskowych oraz miejsc odpoczynku).

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: 31/07/2021
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: 85 210,96 zł
Wadium 1200,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 4 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Ostoja Cedyńska PLB320017 – ptaki
Część nr: 4

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:
Woj. zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Inwentaryzacja gatunków obejmująca co najmniej jeden pełen rok (wszystkie okresy fenologiczne w których
dany gatunek występuje w obszarze Natura 2000) w oparciu o metodykę GIOŚ dla gatunku.

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: 31/08/2021
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: 99 870,20 zł
Wadium 1500,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001 – ptaki
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Rozpoznanie miejsc rozrodu. Bieżące wyszukiwanie miejsc gniazdowania i wdrażanie procedur ustanawiania
stref ochronnych.
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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: 30/09/2021
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: 56 593,84 zł
Wadium 900,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001 – ptaki
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Rozpoznanie miejsc rozrodu. Bieżące wyszukiwanie miejsc gniazdowania i wdrażanie procedur ustanawiania
stref ochronnych.

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: 30/09/2020
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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: 28 297,50 zł
Wadium 750,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001 – ptaki
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:
Woj. zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Określenie optymalnego składu oraz struktury roślinności w siedliskach

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: 30/09/2020
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
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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: 28 000,00 zł
Wadium 600,00 zł

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 – bezkręgowce
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:
Woj. zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Określenie aktualnych zasobów gatunku, określenie rozmieszczenia, zagrożeń, działań ochronnych
niezbędnych do utrzymania właściwego stanu populacji i siedliska.

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: 30/08/2020
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 %
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Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 14 000,00 zł
Wadium 300,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004 – bezkręgowce
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:
Woj. zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Określenie aktualnych zasobów gatunku, określenie rozmieszczenia, zagrożeń, działań ochronnych
niezbędnych do utrzymania właściwego stanu populacji i siedliska.

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: 29/11/2020
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: 21 435,00 zł
Wadium 780,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004 – bezkręgowce
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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:
Woj. zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Uzupełnienie stanu wiedzy o rozmieszczeniu stanowisk gatunku, ocena stanu populacji i jego siedlisk w oparciu
o metodykę GIOŚ. Weryfikacja zagrożeń i działań ochronnych.

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: 30/08/2020
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: 21 435,00 zł
Wadium 450,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 4 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004 – ryby i minogi
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:
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Woj. zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Uzupełnienie stanu wiedzy o rozmieszczeniu stanowisk gatunku, ocena stanu populacji i jego siedlisk w oparciu
o metodykę GIOŚ. Weryfikacja zagrożeń i działań ochronnych.

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: 31/01/2021
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: 57 160,00 zł
Wadium 1050,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004 – ssaki
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:
Woj. zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Uzupełnienie stanu wiedzy o rozmieszczeniu stanowisk gatunku, ocena stanu populacji i jego siedlisk w oparciu
o metodykę GIOŚ. Weryfikacja zagrożeń i działań ochronnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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: 31/08/2021
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: 23 500,00 zł
Wadium 930,00 zł

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 – ryby i minogi
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:
Woj. zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
1149 - wykonanie inwentaryzacji terenowej stanowisk gatunku, ocena stanu populacji i jego siedlisk.

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: 31/01/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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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: 29 105,00 zł.
Wadium 720,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006 – bezkręgowce
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:
Woj. zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie inwentaryzacji terenowej stanowisk gatunku, ocena stanu populacji i jego siedlisk. Weryfikacja
zagrożeń oraz wskazanie sposobu jego ochrony.

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: 31/10/2020
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
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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: 24 000,00 zł,
Wadium 720,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Jeziora Szczecineckie PLH320009 – bezkręgowce
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Uzupełnienie rozpoznania występowania gatunku: wyszukiwanie, inwentaryzacja i ocena stanu populacji.

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: 29/11/2020
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: 30 000,00 zł
Wadium 720,00 zł
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Jeziora Szczecineckie PLH320009 – bezkręgowce
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:
Woj. zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Uzupełnienie rozpoznania występowania gatunku: wyszukiwanie, inwentaryzacja i ocena stanu populacji.

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: 30/09/2020
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: 12 000,00 zł
Wadium 300,00 zł

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 - ssaki
Część nr: 17

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:
Woj. zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Poznanie zasobów gatunku. Rozpoznanie rozprzestrzeniania i stanu populacji, w szczególności miejsc rozrodu i
miejsc zimowania, kryjówek letnich i przejściowych oraz miejsc żerowania.

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: 30/09/2021
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: 5 378,80 zł
Wadium 300,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Jeziora Czaplineckie PLH320039 - ryby
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:
Woj. zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Określenie zasobów gatunku w obszarze Natura 2000, rozmieszczenie, zagrożenia oraz działania ochronne
niezbędne do utrzymania właściwego stanu populacji.
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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: 31/01/2020
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: 30 000,00 zł
Wadium 900,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Jeziora Czaplineckie PLH320039 – ssaki
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:
Woj. zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Zgodnie z SIWZ

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: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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 zł
Wadium 900,00 zł

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 – bezkręgowce
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Inwentaryzacja gatunku. Weryfikacja oraz ocena stanu populacji w obszarze Natura 2000.

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: 31/08/2021
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
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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 zł
Wadium 300,00 zł

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 - ssaki
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Określenie wielkości populacji i rozmieszczenia gatunku. Weryfikacja oraz ocena stanu populacji w obszarze
Natura 2000.

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: 30/04/2020
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: 10 000,00 zł
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Wadium 495,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 13 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Dolna Odra PLH320037 – siedliska
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Zgodnie z SIWZ

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: 117 473,70 zł
Wadium 9115,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Dolna Odra PLH320037 – ssaki
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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90712400

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Uzupełnienie inwentaryzacji terenowej w zakresie rozmieszczenia i stopnia wykorzystania przez nietoperze
siedlisk rozrodczych, żerowiskowych i zimowiskowych, a także w zakresie przebiegu tras migracji dobowych i
sezonowych.

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: 31/08/2021
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: 13 447,00 zł
Wadium 450,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 3 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Dolna Odra PLH320037 – ryby i minogi
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Woj. zachodniopomorskie
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II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie inwentaryzacji terenowej siedlisk gatunku, wykonanie odłowów, ocena stanu siedlisk i populacji

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: 31/10/2020
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: 48 117,50 zł
Wadium 1200,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Dolna Odra PLH320037 – bezkręgowce
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie inwentaryzacji terenowej potencjalnych stanowisk gatunku, ocena stanu siedlisk i populacji.

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
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Koniec: 31/10/2020
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: 26 625,06 zł
Wadium 600,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Dolna Odra PLH320037 – bezkręgowce
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie inwentaryzacji terenowej potencjalnych stanowisk gatunku, ocena stanu siedlisk i populacji.

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: 30/08/2019
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: 53 788,00 zł
Wadium 900,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Jezioro Kozie PLH320010 – rośliny
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Badania fitosocjologiczne, ekologiczne w celu rozpoznania rozmieszczenia, liczebności i stanu zachowania
populacji lipiennika Loesela (1903) oraz jego siedliska (7230) i procesów związanych z jego funkcjonowaniem.

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: 6 328,00 zł
Wadium 240,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 11 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Dolina Wieprzy i Studnicy PLH 220038 – siedliska
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

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

II.2.4) Opis zamówienia:
3260, 6510, 7230 - uzupełnienie danych o występowaniu siedliska 3260, ocena jego stanu ochrony, weryfikacja
zagrożeń, aktualizacja SDF. 3270, 4030, 6120*, 6410, 6430, 7120, 7150, 9190 - analiza i weryfikacja danych
dotyczących siedlisk w obszarze, odszukanie i skartowanie siedliska w obszarze oraz ewentualna zmiana SDF.

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: 59 125,00 zł
Wadium 1275,00 zł

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 7 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 – ptaki
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Zgodnie z SIWZ

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: 31/08/2021
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:32 000,00 zł
Wadium 900,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 8 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Dziczy Las PLH320060 – siedliska
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług



Dz.U./S S62
28/03/2019
144131-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 27 / 33

28/03/2019 S62
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

27 / 33

Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Woj. zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Zgodnie z SIWZ

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:43 000,00 zł
Wadium 1230,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Dziczy Las PLH320060 – bezkręgowce
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku, w zakresie jego rozmieszczenia i oceny stanu zachowania siedlisk,
zidentyfikowanie zagrożeń i ewentualne opracowanie oraz wdrożenie działań ochronnych i monitoringowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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: 31/10/2020
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:18 000,00 zł
Wadium 1080,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Dziczy Las PLH320060 – rośliny
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku, w zakresie jego rozmieszczenia i oceny stanu zachowania siedlisk,
zidentyfikowanie zagrożeń i ewentualne opracowanie oraz wdrożenie działań ochronnych i monitoringowych.

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
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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:10 000,00 zł
Wadium 120,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Przymorskie Błota PLH220024 – siedliska
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Zgodnie z SIWZ

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
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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:13 000,00 zł
Wadium 630,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura
2000 Jezioro Śmiadowo PLH320042 – siedliska
Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Zgodnie z SIWZ

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:6 700,00 zł
Wadium 270,00 zł
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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. spełniają następujące warunki dotyczące: 5.2.3 zdolności technicznej
lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich
trzech 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 ptaków - dla części I-VII, XXIX, gatunków
owadów – dla części VIII-X, XIV-XVI, XX, XXV, XXXI gatunków ryb – dla części XI, XIII, XVIII, XXIV, XXXIV,
gatunków ssaków – dla części XII, XIX, XXI, gatunków nietoperzy – dla części XVII, XXIII, gatunków roślin
lub siedlisk roślinnych – dla części XXII, XXVII, XXVIII, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, gatunków mięczaków –
dla części XXVI, wskaźników wód lądowych – dla części XIX, XXII, XXXIV, gatunków bezkręgowców – dla
części XXX, hydrologicznych – dla części XXX. Opisany warunek należy spełnić oddzielnie dla każdej części
– tymi samymi usługami Wykonawca może wykazać się do dowolnej liczby części. 5.2.3.2 Wykonawca spełni
warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował: co najmniej jednym ekspertem, w zakresie
wybranej części zamówienia. Uwaga:
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. 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. Zamawiający oceni doświadczenie eksperta na podstawie
informacji przedstawionych przez Wykonawcę w szczególności zawierających Jedna osoba może być
ekspertem w więcej niż jednej dziedzinie. Opisany warunek należy spełnić oddzielnie dla każdej części – tą
samą osobą można wykazać się do dowolnej liczby części.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (JEDZ) w zakresie
wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
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oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa
oświadczenie (JEDZ), dotyczące tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli Wykonawca polega
na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo - jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana
jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej
czynności. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). Dowód wniesienia wadium (wadium bezgotówkowe
podpisane elektronicznie przez gwaranta). Dokumenty wymagane po złożeniu ofert: informacji z Krajowego
Rejestru Karnego, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenia właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego,odpisu z właściwego rejestru, oświadczenia Wykonawcy, dokumentów dotyczących podmiotu
trzeciego, wykaz osób, wykaz usług, referencje.

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. 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: 13:00

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
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Data: 30/04/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Decydujące znaczenie, dla zachowania terminu składania ofert, ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego. Otwarcie w dniu 30.4.2019 r. o godzinie 14:00, w siedzibie Zamawiającego: I piętro, pokój
nr 106. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3 %, w wybranej części zamówienia, wg wartości
podanej w SIWZ.

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
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

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


