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ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie planuje wykonać w 2020 r. zabiegi
ochrony  czynnej  na  obszarze Natura  2000 Bagno  i  Jezioro  Ciemino PLH320036 położonym 
w powiecie szczecineckim, gmina Borne Sulinowo, na szacowanej łącznej powierzchni 0,16 ha, w tym
zadania: 

1. działka ewidencyjna nr 149, obręb Łączno - 0,04 ha,
2. działka ewidencyjna nr 173, obręb Łączno – 0,12 ha.

w  ramach  projektu  nr  POIS.02.04.00-00-0108/16  pn.:  „Ochrona  siedlisk  i  gatunków  terenów
nieleśnych  zależnych  od  wód”.  Postępowanie  będzie  prowadzone  w  trybie  przetargu
nieograniczonego UE.

Niniejsza  informacja  nie  stanowi  oferty  w  myśl  art.  66  kodeksu  cywilnego,  jak  również  
nie  jest  ogłoszeniem  w  rozumieniu  ustawy  prawo  zamówień  publicznych.  Informacja  
ta  ma  na  celu  wyłącznie  badanie  rynku  na  potrzeby  ustalenia  szacunkowej  wartości
zamówienia.

I. Prowadzący rozeznanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika nr 20, 71 - 637 Szczecin
Tel. (91) 43 05 211, Fax. (91) 43 05 201
marcin.winiarczyk.szczecin@rdos.gov.pl
Strona internetowa: http://szczecin.rdos.gov.pl/

Ogłoszenia  i  komunikaty  dotyczące  szacowania  wartości  zamówienia  znajdują  się  na  stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem .http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/badanie-rynku-szacowanie-
wartosci-zamowienia

II. Opis przedmiotu szacowania wartości zamówienia

Przedmiotem  szacowania  wartości  zamówienia  jest  wykonanie  zabiegów  ochrony  czynnej  
na  obszarze Natura  2000: Bagno  i  Jezioro  Ciemino PLH320036  położone  w  powiecie
szczecineckim, gmina Borne Sulinowo, na powierzchni 0,16 ha. Zabiegi ochrony czynnej obejmują:
 
-  wycięcie  137  drzew,  gatunek  sosna  zwyczajna  Pinus  sylvestris, w  promieniu  25  m  od  punktu
orientacyjnego (Fotografia nr 2). Drzewa są wysokie do 17 m, pierśnica do 120 cm. 

- Transport ręczny lub przy pomocy lekkich pojazdów na gąsienicach ściętych drzew poza obszar
siedliska we wskazane miejsce w odległości do 500 m w linii prostej od płatu siedliska);

- pocięcie drzew na kłody oraz rozdrobnienie drzew przy pomocy rębaka w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego;

- ułożenie biomasy, w tym zrębek w pobliskich rowach i w stosach do wysokości 1,5 m w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego w odległości do 500 m w linii prostej od płatu siedliska);

Wspólny słownik zamówień (CPV): 77211400-6 Usługi wycinania drzew

III. Inne istotne informacje
1. Szacunkową  wycenę  realizacji  usługi  należy  złożyć  w  formie  wypełnionego  Formularza

szacunkowej wyceny dla danej części zamówienia.
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2. Wypełniony  Formularz  szacunkowej  wyceny należy  przesłać  na  adres  mailowy:
marcin.winiarczyk  .szczecin@rdos.gov.pl   lub dostarczyć pocztą tradycyjną na adres biura
projektu lub dostarczyć osobiście w terminie do dnia 8 czerwca 2020 r. do godz. 15:00.

Biuro Projektu SZOW
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika nr 20, 71 - 637 Szczecin
pok. 208, II piętro

3. Osoba do kontaktu: Marcin Winiarczyk, tel. 91 43 05 211
e-mail: marcin.winiarczyk.szczecin@rdos.gov.pl;

IV. Załączniki do szacowania
1. Formularz wyceny.
2. Opisy przedmiotu zamówienia dla obszaru Natura 2000 Bagno i Jezioro Ciemino PLH320036.
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