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Białystok, dn. 4 maja 2011 r. 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w związku z brakiem wykonawcy/wykonawców do zadania 
polegającego na wykonaniu monitoringu jakości biotopu głuszca za pomocą metody HSI, ponawia 
ogłoszenie dotyczące wykonania tegoŜ zadania. Przedmiot zamówienia jest częścią projektu pt. 
„Krajowy program ochrony głuszca”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 
 
Przedmiot zamówienia dotyczy dwóch ostoi zlokalizowanych w Puszczy Augustowskiej i są to: 

1. Ostoja Płaska I  – Nadleśnictwo Płaska (RDLP Białystok)  
2. Ostoja Płaska III – Nadleśnictwo Płaska (RDLP Białystok) 

 
Osoba/osoby ubiegające się o wykonanie przedmiotowego zadania powinny złoŜyć swoją ofertę, 
która obejmie następujące dokumenty: 

1. Ofertę cenową brutto za wykonanie dzieła. 
2. Pozwolenie dyrektora na wejście na teren parku, jeŜeli granice zaproponowanej powyŜej 

ostoi głuszca mieszczą się w obrębie tegoŜ parku (dokument ten naleŜy dostarczyć przed 
podpisaniem umowy). 

3. Pozwolenie miejscowego RDOŚ na wejście w strefy ochrony ścisłej, częściowej, 
rezerwatowej, jeŜeli takieŜ występują w obrębie powyŜszych ostoi (dokument ten naleŜy 
dostarczyć przed podpisaniem umowy). 

 
Uwaga: Osoby/osoba przystępująca do tegoŜ zapytania powinna ukończyć szkolenie (w 
Augustowie – przedstawiciele ostoi nizinnych, na Hali Krupowej – przedstawiciele ostoi 
górskich) dotyczące posługiwania się metodą HSI.  
 
Kryterium oceny- 100% cena 
Termin ukończenia prac – 30 listopada 2011 r. 
 
Po wytypowaniu osób przewidzianych to realizacji tego zadania, kaŜda osoba podpisze umowę o 
dzieło z Towarzystwem i otrzyma mapę, na której będzie naniesiona granica ostoi głuszca. 
Na rozliczenie dzieła składać się będą zarówno prace terenowe (ocena biotopu na powierzchni 
około 900 ha) i kameralne (opracowanie uzyskanych danych w arkuszu kalkulacyjnym, 
zaproponowanie prognozy przewidzianych do wykonania prac ochronnych w ostoi, 
zaproponowanie ich miejscowemu zarządcy terenu, przekonsultowanie prognozy z zarządcą i w 
konsekwencji przygotowanie dokumentu będącego planem zarządzania dla danej ostoi). 
 
Termin składania ofert do dnia 26 maja 2011 r., do godz. 16.00 
Adres nadsyłania zgłoszeń – Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok 
 
Osoby do kontaktu: 
Marta Potocka – tel./fax. 085 6642255, 693390213 lub e-mail: mpotocka@ptop.org.pl 


