Drawieński Park Narodowy
73-220 Drawno ul. Leśników 2 tel. 95 768 2051 fax. 95 768 2510
www.dpn.pl e-mail: dpn@dpn.pl
Drawno, dnia 16.06.2014 r.
Znak spr.: SM-2460/14/js-b
ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej na usługę w zakresie
„Monitoring nietoperzy w latach 2014-2015 ”.
Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro.
Zadanie realizowane jest w ramach wniosku, pn. „Ochrona przyrody Drawieńskiego
Parku

Narodowego

poprzez

ochronę

czynną,

monitoring

przyrodniczy

oraz zapobieganie antropopresji” i jest finansowane ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

I.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy:
1. monitoringu letniego nietoperzy w lipcu 2014 r. i w 2015 r. (lokalizacje miejsc
przekaże Zamawiający w dniu podpisana umowy) poprzez:
- kontrolę, czyszczenie skrzynek rozrodczych w ilości do 500 szt. w tym w razie
konieczności ewentualną naprawę lub usunięcie niesprawnych skrzynek ze
wskazanych powierzchni,
- odłowy w sieci chiropterologiczne w 8 miejscach,
- kontrolę 9 urządzeń do obserwacji zwierzyny pod kątem obecności nietoperzy,
- oznaczanie osobników co do gatunku, płci, wieku.
Sprzęt do badań oraz dojazd w teren jest w zakresie Wykonawcy.
Dokumentem końcowym jest sprawozdanie (2014 r. – 1 szt. , 2015 r. – 1 szt.);
2. monitoringu zimowego nietoperzy w miesiącu styczniu lub w lutym 2015 r.
(lokalizacje miejsc przekaże Zamawiający w dniu podpisana umowy)
poprzez.:
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- kontrolę 13 miejsc hibernacji nietoperzy, typu: piwnice, schrony bojowe,
hydrofornie.
Sprzęt do badań oraz dojazd w teren jest w zakresie Wykonawcy.
Dokumentem końcowym jest sprawozdanie – 1 szt.
Sprawozdania z monitoringu letniego muszą zawierać:
1. Wstęp.
2. Metody badań.
3. Wyniki:
3.1 Kontrole skrzynek dla nietoperzy.
3.2 Odłowy nietoperzy.
3.3 Kontrole urządzeń do obserwacji zwierzyny.
4. Podsumowanie.
5. Zdjęcia- min. 10 szt., mapa, loga: DPN i NFOŚiGW, tytuł projektu, tytuł
sprawozdania, wykonawca/autor.
Sprawozdanie o liczbie stron min. 20 A4, w ilości 1 egz. musi być napisane czcionką
Times New Roman, wielkości 12, interlinia 1,5.
Mapa DPN, Logotypy DPN i NFOŚiGW, tytuł projektu zostaną przekazane
Wykonawcy przez Zamawiającego.
Sprawozdanie zostanie przekazane przez Wykonawcę do Dyrekcji DPN (w formie
wydruku i w formie elektronicznej – płyta CD 1 szt.). Ze względu na dane wrażliwe
sprawozdanie nie będzie publikowane w całości, a jego wyniki będą jedynie
udostępniane na zewnątrz częściowo.
Sprawozdanie z monitoringu zimowego musi zawierać:
1. Wstęp.
2. Metody badań.
3. Wyniki z kontroli obiektów.
4. Podsumowanie.
5. Zdjęcia- min. 10 szt., mapa, loga: DPN i NFOŚiGW, tytuł projektu, tytuł
sprawozdania, wykonawca/autor.
Sprawozdanie o liczbie stron min. 5 A4, w ilości 1 egz. musi być napisane czcionką
Times New Roman, wielkości 12, interlinia 1,5.
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Mapa DPN, Logotypy DPN i NFOŚiGW, tytuł projektu zostaną przekazane
Wykonawcy przez Zamawiającego.
Sprawozdanie zostanie przekazane przez Wykonawcę do Dyrekcji DPN (w formie
wydruku i w formie elektronicznej – płyta CD 1 szt.). Ze względu na dane wrażliwe
sprawozdanie nie będzie publikowane w całości, a jego wyniki będą jedynie
udostępniane na zewnątrz częściowo.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy dla Zamawiającego wszystkie
niezbędne zgody na odstępstwa od zakazów wynikające z art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. póź. zm., a Zamawiający na tej
podstawie wyda Wykonawcy zgodę na poruszanie się po terenie Parku.
II. Wybór oferty:
1. Kryterium wyboru będzie cena.
2. Cena brutto – 100%.
III. Wymagany termin realizacji zadania oraz płatność:
Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
Czas trwania umowy: od dnia podpisania umowy do 09.03.2015 r.
Sprawozdania muszą być dostarczone dla Zamawiającego:
- 08.09. 2014 r. sprawozdanie z monitoringu letniego za 2014r.
- 08.09.2015r. sprawozdanie z monitoringu letniego za 2015r.
- 09.03.2015r. sprawozdanie z monitoringu zimowego za 2015r.
Płatność nastąpi w III kwartale 2014 r. (43,50% ceny oferty) i w 2015 r.( 43,50% ceny
oferty) za monitoring letni nietoperzy oraz w I kwartale 2015 r. za monitoring zimowy
nietoperzy (13% ceny oferty) w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury VAT
wraz z podpisanym protokołem odbioru dzieła.
IV. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć osobiście lub listownie lub emailem w siedzibie
Zamawiającego, tj. Dyrekcji Drawieńskiego Parku Narodowego w Drawnie,
ul. Leśników 2, 73-220 Drawno lub e-mailem: dpn@dpn.pl,

w terminie do dnia

30.06.2014 r. do godziny 14:00.
V. Osoba do kontaktów:
Joanna Sanocka – Bielatko– Adiunkt Parku, Tel. 95 768 2051, wew. 27.
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Załącznik nr 1

Formularz oferty cenowej
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty znak spr.: SM-2460/14/js-b
składam ofertę na zadania, pn.: „Monitoring nietoperzy w latach 2014-2015 ”.

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/imię nazwisko
………………………………..…………………………………………
Zarejestrowany adres Wykonawcy/ adres zamieszkania
ulica………………………………nr domu……………………………..
kod………………………………...miejscowość………………………..
tel………………………………….fax…………………………………..
REGON……………………………NIP…………………………………
Oferuję cenę:
Netto (cyfrowo i słownie):……………………………………………… zł
Brutto (cyfrowo i słownie):……………………………………………… zł
Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym
zamówieniem.

……………………..
Data

……………………
Podpis
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Załącznik nr 2

Drawno, dnia ……… r.
PROTOKÓŁ ODBIORU
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Drawieński Park Narodowy
Ul. Leśników 2
73-220 Drawno
NIP: 594-16-00-692

1.

Zamawiający potwierdza

odbiór

sprawozdania

z monitoringu

nietoperzy

(letniego/zimowego) * zgodnego z umową ……../……… r. z dnia……………..
2. Uwagi do protokołu odbioru:……………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….
3. Podpisany protokół odbioru jest podstawą do wystawienia faktury VAT na
kwotę………………………………….

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3

UMOWA nr ………………/2014
Zawarta w dniu ………………….. roku w Drawnie pomiędzy Drawieńskim Parku
Narodowym, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno, NIP: 594-160-06-92, reprezentowanym
przez ………….. zwanym Zamawiającym a…………………..NIP:……………………..,
reprezentowanym przez ………………… zwanym Wykonawcą, o następującej treści:
§1
Umowa dotyczy:
1. monitoringu letniego nietoperzy w lipcu 2014 r. i w 2015 r. (lokalizacje miejsc
zawiera mapka poglądowa stanowiąca załącznik nr 1 do umowy) poprzez:
- kontrolę, czyszczenie skrzynek rozrodczych w ilości do 500 szt. w tym w razie
konieczności ewentualną naprawę lub usunięcie niesprawnych skrzynek ze
wskazanych powierzchni,
- odłowy w sieci chiropterologiczne w 8 miejscach,
- kontrolę 9 urządzeń do obserwacji zwierzyny pod kątem obecności nietoperzy,
- oznaczanie osobników co do gatunku, płci, wieku.
Sprzęt do badań oraz dojazd w teren jest w zakresie Wykonawcy.
Dokumentem końcowym jest sprawozdanie (2014 r. – 1 szt. , 2015 r. – 1 szt.);
2. monitoringu zimowego nietoperzy w miesiącu styczniu lub w lutym 2015 r.
lokalizacje miejsc zawiera mapka poglądowa stanowiąca załącznik nr 2 do
umowy) poprzez.:
- kontrolę 13 miejsc hibernacji nietoperzy, typu: piwnice, schrony bojowe,
hydrofornie.
Sprzęt do badań oraz dojazd w teren jest w zakresie Wykonawcy.
Dokumentem końcowym jest sprawozdanie – 1 szt.
Sprawozdania z monitoringu letniego muszą zawierać:
1. Wstęp.
2. Metody badań.
3. Wyniki:
3.1.Kontrole skrzynek dla nietoperzy.
3.2 . Odłowy nietoperzy.
3.3.

Kontrole urządzeń do obserwacji zwierzyny.
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4.Podsumowanie.
5.Zdjęcia- min. 10 szt., mapa, loga: DPN i NFOŚiGW, tytuł projektu, tytuł
sprawozdania, wykonawca/autor.
Sprawozdanie o liczbie stron min. 20 A4, w ilości 1 egz. musi być napisane czcionką
Times New Roman, wielkości 12, interlinia 1,5.
Mapa DPN, Logotypy DPN i NFOŚiGW, tytuł projektu zostaną przekazane
Wykonawcy przez Zamawiającego.
Sprawozdanie zostanie przekazane przez Wykonawcę do Dyrekcji DPN (w formie
wydruku i w formie elektronicznej – płyta CD 1 szt.). Ze względu na dane wrażliwe
sprawozdanie nie będzie publikowane w całości, a jego wyniki będą jedynie
udostępniane na zewnątrz częściowo
Sprawozdanie z monitoringu zimowego musi zawierać:
1. Wstęp.
2. Metody badań.
3. Wyniki z kontroli obiektów.
4. Podsumowanie.
5. Zdjęcia- min. 10 szt., mapa, loga: DPN i NFOŚiGW, tytuł projektu, tytuł
sprawozdania, wykonawca/autor.
Sprawozdanie o liczbie stron min. 5 A4, w ilości 1 egz. musi być napisane czcionką
Times New Roman, wielkości 12, interlinia 1,5.
Mapa DPN, Logotypy DPN i NFOŚiGW, tytuł projektu zostaną przekazane
Wykonawcy przez Zamawiającego.
Sprawozdanie zostanie przekazane przez Wykonawcę do Dyrekcji DPN (w formie
wydruku i w formie elektronicznej – płyta CD 1 szt.). Ze względu na dane wrażliwe
sprawozdanie nie będzie publikowane w całości, a jego wyniki będą jedynie
udostępniane na zewnątrz częściowo.
§2
1. Umowa jest zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 09.03.2015 r.
2. Termin odbioru dzieła strony ustalają na dzień:
- 08.09. 2014 r. sprawozdanie z monitoringu letniego za 2014r.
- 08.09.2015r. sprawozdanie z monitoringu letniego za 2015r.
- 09.03.2015r. sprawozdanie z monitoringu zimowego za 2015r.
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§3
Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane kwalifikacje (doświadczenia) oraz
zgody na odstępstwa od zakazów wynikające z art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. póź. zm., do realizacji dzieła i zobowiązuje się
wykonać je z należytą starannością wyłącznie osobiście.
§4
1. Za wykonanie monitoringu letniego w roku 2014 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie

zryczałtowane

w

kwocie

………………………zł

brutto,

słownie……………………zł brutto.
2. Za wykonanie monitoringu letniego w roku 2015 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie

zryczałtowane

w

kwocie

………………………zł

brutto,

słownie……………………zł brutto, a za monitoring zimowy Wykonawca otrzyma w
2015r. wynagrodzenie zryczałtowane w kwocie ………………………zł brutto,
słownie……………………zł brutto.
3. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury VAT wraz
z podpisanym protokołem odbioru dzieła.
§5
1.

W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy, z przyczyn niezależnych od

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10
% określonego w § 4 wynagrodzenia brutto, gdy odstąpienie nastąpi w trakcie
realizacji I –go etapy umowy i 50 % gdy nastąpi w II etapie.
2.

Za opóźnienia w wykonaniu poszczególnych zadań (złożenie sprawozdań

z poszczególnych zadań) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.
§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy
Wykonawca nie rozpoczął prac lub nie podjął ich po przerwaniu pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Strony rozstrzygają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
§7
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Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu autorskich praw
majątkowych do sprawozdań zachowując niezbywalne prawa autorskie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość publikowania i wykorzystywania zgodnie ze
statutem informacji zawartych w sprawozdaniach, jednak zawsze z podaniem
Wykonawcy/Wykonawców.
§8
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminach prowadzonych prac, przed ich
rozpoczęciem, a Zamawiający wyda mu pisemne upoważnienie na poruszanie się
po terenie DPN.
§9
Zadanie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
§ 10
Do spraw, których nie reguluje niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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