Załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu
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A. zdjęcia o tematyce KULTUROWEJ, w tym dotyczące wsi Stare Masiewo
(położonej w Puszczy Białowieskiej) lub jej sąsiedztwa:
archiwalne zdjęcie Starego Masiewa (z ludźmi lub bez), z okresu: od II połowy XIX w.
do lat 60. XX w.;
archiwalne zdjęcie cmentarza w dawnej wsi Czoło w pobliżu Starego Masiewa;
archiwalne zdjęcie dawnej składnicy drewna na terenie Puszczy Białowieskiej z okresu
międzywojennego XX w.;
archiwalne zdjęcie składu kolejki wąskotorowej istniejącej w Puszczy Białowieskiej z
okresu międzywojennego XX w.
B.
Zdjęcia SSAKÓW lub ich śladów
drapanie (rodzaj znakowania) wilka na leśnej drodze;
nietoperz borowiec wielki – duże zbliżenie;
smużka – duże zbliżenie.
C.
Zdjęcia BEZKRĘGOWCÓW:
kornik drukarz – dorosły osobnik w bardzo dużym przybliżeniu;
żer kornika drukarza na wewnętrznej powierzchni kory świerka – widoczne korytarze
macierzyste i larwalne.
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D.
ZDJĘCIA ROŚLIN LUB POROSTÓW (bardzo duże zbliżenia rośliny, gdzie
widać cechy charakterystyczne wyglądu kwiatów, nie dotyczy zdjęć murawy):
tajęża jednostronna – widok z rozetką liści z widocznymi nerwami;
pomocnik baldaszkowaty – z widocznymi błyszczącymi liśćmi;
widłak goździsty – ogólny pokrój;
porost – brodaczka – gatunek występujący na terenie BPN, zdjęcie dużej plechy;
buławnik czerwony – zbliżenie kwiatu;
murawa bliźniczkowa lub sama roślina – bliźniczka psia trawka;
podejźrzon marunowy – ogólny pokrój;
podejźrzon księżycowy – ogólny pokrój;
leniec bezpodkwiatkowy – zbliżenie z widocznym kwiatem lub owocem i liśćmi;
goryczka wąskolistna;
rzepik szczeciniasty;
centuria pospolita;
koniczyna łubinowata;
arnika górska – kwitnąca;
turzyca strunowa – z widocznym kłosem;
wierzba borówkolistna;
wełnianka pochwowa – zbliżenie z kwiatostanem;
żurawina błotna – kwitnąca lub owocująca.
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E.
Zdjęcia ZBIOROWISK LEŚNYCH :
typowy łęg w Puszczy Białowieskiej ;
łąka świeża – ogólna ze storczykami.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. pojedynczych zdjęć.
Można złożyć także grupę zdjęć lub wszystkie zamawiane zdjęcia. Każdy z Wykonawców
może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część lub części zamówienia.

