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Białystok, dnia  12 września 2018r.
WPN.082.2.39.2018.SZ

Badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia 

I. Zamawiający
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Dojlidy fabryczne 23, 15-554 Białystok
tel.: 85 7406981, fax: 85 7406982
email: biuro.bialystok@rdos.gov.pl 

II. Skrócony opis przedmiotu zamówienia podstawowego
Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby wykupu gruntów w celu zapewnienia ochrony siedlisk, na terenie których mają być prowadzone działania ochronne w obszarze Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026, wg poniższego zastawienia:

Zadanie
Nazwa zadania
Zadanie 1
Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby wykupu gruntów w celu zapewnienia ochrony siedlisk, na terenie których mają być prowadzone działania ochronne, położonych w obrębie ewidencyjnym Makowlany gmina Sidra, zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026.
Zadanie 2
Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby wykupu gruntów w celu zapewnienia ochrony siedlisk, na terenie których mają być prowadzone działania ochronne, położonych w obrębach ewidencyjnych Bieniowce gmina Nowy Dwór, zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026.
Zadanie 3
Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby wykupu gruntów w celu zapewnienia ochrony siedlisk, na terenie których mają być prowadzone działania ochronne, położonych w obrębach ewidencyjnych Nowy Dwór gmina Nowy Dwór, zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026 – dwa warianty.

Realizacja zadań będących przedmiotem zamówienia wynika z obowiązujących planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich. 
Lokalizacja płatów siedlisk przyrodniczych w ww. obszarach Natura 2000, których dotyczy realizacja zadań wymienionych w pkt. 1, została przedstawiona w załączniku nr 2 oraz na mapach stanowiących załączniki nr 3 - 6 do niniejszego badania rynku.
	Zakres prac.
	Powierzchnia działań stanowiących przedmiot zamówienia została podzielona na zadania 1, 2, 3, a zadanie 3 podzielone na dwa warianty oraz przedstawiona 
w poniższych zestawieniach:

Zadanie
Obszar Natura 2000
Nr ewidencyjny działki
Powierzchnia działań [ha]
Zadanie 1
Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026
251/1; część 249; 252; 253; 254; 255
7,22
Zadanie 2
Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026
844; 846; 837; 824; 856; 853; 851
7,71
Zadanie 3 wariant I
Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026
375; 374; część 386; 
część 384
1,95
Zadanie 3 wariant II
Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026
375; 374; część 386; 
część 384
2,94

4.2. Opis prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia:
4.2.1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie prac: 
Zadanie 1: 
Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby wykupu gruntów w celu zapewnienia ochrony siedlisk, na terenie których mają być prowadzone działania ochronne. Działanie będzie realizowane na powierzchni ok. 7,22 ha torfowisk w granicach którego występuje  siedlisko przyrodnicze 7230. Płaty siedliska oznaczone na mapie numerami 9788, 9e53, położone są na gruntach prywatnych w obrębie ewidencyjnym Makowlany, gmina Sidra, powiat sokólski.
Zadanie 2:
Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby wykupu gruntów w celu zapewnienia ochrony siedlisk, na terenie których mają być prowadzone działania ochronne. Działanie będzie realizowane na powierzchni ok. 7,71 ha torfowisk w granicach którego występuje  siedlisko przyrodnicze 7230. Płaty siedliska oznaczone na mapie numerami ebe2, 0abc, b9dc, położone są na gruntach prywatnych w obrębie ewidencyjnym Bieniowce, gmina Nowy Dwór, powiat sokólski.

Zadanie 3 wariant I:
Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby wykupu gruntów w celu zapewnienia ochrony siedlisk, na terenie których mają być prowadzone działania ochronne. Działanie będzie realizowane na powierzchni ok. 1,95 ha torfowisk w granicach którego występują  siedliska przyrodnicze 7220 i 7230. Płaty siedlisk oznaczone na mapie numerami 56e9, ea7e (dla siedliska 7220) oraz numerami f27b, e5b8, 26d5, 69eb (dla siedliska 7230) położone są na gruntach prywatnych w obrębie ewidencyjnych Nowy Dwór, gmina Nowy Dwór, powiat sokólski. 
Zadanie 3 wariant II:
Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby wykupu gruntów w celu zapewnienia ochrony siedlisk, na terenie których mają być prowadzone działania ochronne. Działanie będzie realizowane na powierzchni ok. 2,94 ha torfowisk w granicach którego występują  siedliska przyrodnicze 7220 i 7230. Płaty siedlisk oznaczone na mapie numerami 56e9, ea7e (dla siedliska 7220) oraz numerami f27b, e5b8, 26d5, 69eb (dla siedliska 7230) położone są na gruntach prywatnych w obrębie ewidencyjnych Nowy Dwór, gmina Nowy Dwór, powiat sokólski. 

III. Zamawiający dysponuje następującymi materiałami, które mogą zostać wykorzystane na potrzeby realizacji zamówienia:
Dane wektorowe dotyczące lokalizacji płatów siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026, których dotyczy przedmiot zamówienia;

IV. Termin i sposób składania wycen:
Szacunkowe wyceny wykonania poszczególnych zadań będących przedmiotem zamówienia należy składać w terminie  do 26.09.2018r.
Szacunkowe wyceny wykonania przedmiotu zamówienia należy składać w formie wypełnionego formularza szacowania, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego badania rynku.
	Wypełniony formularz szacowania należy przesłać pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „operat szacunkowy SZOW” na adres siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku (ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok) lub na adres poczty elektronicznej:  sylwia.zgorzalek.bialystok@rdos.gov.pl

V. Wskazanie osób upoważnionych do kontaktu ze strony Zmawiającego:
Sylwia Anna Zgorzałek, tel. 690003106, email: sylwia.zgorzalek.bialystok@rdos.gov.pl 
Monika Sieczko, tel. 690003106, email: monika.sieczko.bialystok@rdos.gov.pl  

Jednocześnie oświadczamy, iż 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 ustalenie wartości szacunkowej rynku.

