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ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  
 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie planuje wykonać w 2021 r. działania              

w zakresie ograniczenia szkód wyrządzanych przez gatunki chronione bobra, żubra, wilka i rysia,                 

w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez bobry i żubry                                     

w gospodarstwach rolnych i mieniu oraz zabezpieczenie zwierząt gospodarskich przed atakami 

drapieżników objętych ochroną gatunkową (głównie wilkami) na terenie województwa 

zachodniopomorskiego”. 

Zakres zadania obejmuje dostawę materiałów i urządzeń do wykonania zabezpieczeń przed 

szkodami wyrządzanymi przez gatunki chronione bobra, żubra, wilka i rysia, w ramach zadania 

podzielonego na 6 części, pod nazwą: 

1 

część: 

Zakup siatki na wykonanie zabezpieczeń przed żubrami, wilkami i rysiami  - grodzenia 

siatką hodowlaną o wysokości 2,4 m (+/- 0,1 m) 

 

2 

część: 

Zakup słupków betonowych do montażu siatki o wysokości 2,4 m (+/- 0,1 m) zbrojonych                          

4 prętami o grubości min. 4,4 mm 

 

3 

część: 

Zakup siatki heksagonalnej o wysokości ok. 1 m przeznaczonej do zabezpieczeń przed 

szkodami bobrowymi (opcjonalnie również przed szkodami rysiowymi) 

 

4 

część: 

Zakup pastuchów elektrycznych z elementami montażowymi (słupki plastikowe, z włókna 

szklanego i drewniane, linki, i in) 

 

5 

część: 

Zakup siatki elektrycznej z elementami do zasilania i montażowymi 

 

6 

część: 

 

Zakup elementów montażowych do zawieszenia fladr - słupki plastikowe, drewniane                    

i z włókna szklanego, i in.  

 

Zadanie finansowane jest ze środków: 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

UWAGA! 

 

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. 94 3670925, Fax. 94 3670930 

katarzyna.moczarska-ryczko.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 
 

http://szczecin.rdos.gov.pl/
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/badanie-rynku-szacowanie-wartosci-zamowienia


 

II. Zakres wyceny 

 

Prowadzący rozeznanie dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, więcej niż jedną oraz 

wszystkie z wybranych części zadania. 

 

II. Opis przedmiotu szacowania wartości zamówienia 

 

Numer części 

postępowania 

Nazwa zadania Zakres 

ilościowy 

Opis 

szczegółowy 

1 część Zakup siatki na wykonanie zabezpieczeń przed 

żubrami, wilkami i rysiami  - siatka hodowlana o 

wysokości 2,4 m (+/- 0,1 m) 

12 km  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

2 część Zakup słupków betonowych do montażu siatki             

o wysokości 2,4 m (+/- 0,1 m) zbrojonych 4 

prętami o grubości min. 4,4 mm 

1815 szt. 

3 część Zakup siatki heksagonalnej  o wysokości ok. 1 m 

przeznaczonej do zabezpieczeń przed szkodami 

bobrowymi (opcjonalnie również przed 

szkodami rysiowymi) 

7,5 km 

4 część Zakup pastuchów elektrycznych z elementami 

montażowymi (słupki plastikowe, z włókna 

szklanego i drewniane, linki, i in) 

5 zestawów 

5 część Zakup siatki elektrycznej z elementami do 

zasilania i montażowymi 
2 km 

6 część Zakup elementów montażowych do zawieszenia 

fladr: 

- słupki plastikowe lub z włókna szklanego, 

- drewniane mniejsze 160 cm 

- słupki drewniane większe 200 cm 

- izolator wkręcany 

 

 

- 1250 szt. 

- 125 szt. 

- 250 szt. 

- 500 szt. 

 
 

III. Inne istotne informacje: 

 

1. W kosztach zadania należy uwzględnić: cenę materiałów i urządzeń, koszty transportu oraz 

rozładunku w miejscu dostawy. 

Miejsce dostawy: Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13 

2. Szacunkową wycenę realizacji dostawy należy złożyć w formie wypełnionego Formularza 

szacunkowej wyceny dla danej części zamówienia. 

3. Wypełniony Formularz szacunkowej wyceny należy przesłać na adres mailowy: 

katarzyna.moczarska.ryczko.szczecin@rdos.gov.pl lub dostarczyć pocztą tradycyjną                            

na adres: 

Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie 

ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec 

5. Termin złożenia formularza: do dnia 23 lipca 2021 r.  do godz. 14:00 (liczy się data wpływu). 

6. Osoba do kontaktu: Katarzyna Moczarska - Ryczko, tel. 94 36 70 925 

e-mail: katarzyna.moczarska-ryczko.szczecin@rdos.gov.pl 

 

IV. Załączniki do szacowania 

1. Opis szczegółowy przedmiotu szacowania wartości zamówienia. 

2. Formularz wyceny 

mailto:magdalena.obuchowicz.szczecin@rdos.gov.pl
mailto:magdalena.obuchowicz.szczecin@rdos.gov.pl

