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Badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia planowanego do 
realizacji w roku 2017 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku planuje przeprowadzenie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), w trybie 

przetargu nieograniczonego. Przedmiotem postępowania będzie wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej w obszarze Natura 2000 Ostoja Narwiańska pod kątem występowania 

czerwończyka fioletka będącego przedmiotem ochrony w tym obszarze. Zadanie będzie 

realizowane w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowiska 2014-2020. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesłanie wstępnej szacunkowej 

wyceny wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie opisanym poniżej, w terminie do 

dnia 6 lutego 2017 r.  

Prosimy o podanie szacunkowego kosztu realizacji zamówienia zgodnie z 

Formularzem szacowania. Wypełniony formularz szacowania prosimy przesłać na adres 

poczty elektronicznej biuro.bialystok@rdos.gov.pl  

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Iwona Naliwajek, tel. 085 740 

69 81 wew. 27, email: iwona.naliwajek.bialystok@rdos.gov.pl.   

 

 

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu 

uzupełnienie stanu wiedzy o czerwończyku fioletku  i uwarunkowaniach jego ochrony  

w obszarze Natura 2000 Ostoja Narwiańska PLH200024 z wyłączeniem gruntów Skarbu 

Państwa w zarządzie PGL LP, według poniższego zestawienia: 

 

Nazwa przedmiotu ochrony  
Powierzchnia obszaru Natura 2000 

objęta inwentaryzacją [ha] 

Terminy 

realizacji 

4038 Czerwończyk fioletek 

 Lycaena helle 
10322 

Maj 2017– 

październik 

2018 
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I.  Zakres prac koniecznych: 

1. Badania terenowe: 

Zadanie: Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru Natura 2000 Ostoja Narwiańska pod 

kątem występowania czerwończyka fioletka, w celu pełnego poznania występowania 

tego gatunku w obszarze. Wykonanie badań zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ oraz  

z uwzględnieniem indywidualnie dobranych charakterystyk w obszarze Natura 2000 

Ostoja Narwiańska. 

2. Ocena stanu ochrony przedmiotu ochrony, dokonana na podstawie prac terenowych, 

jak też na podstawie charakterystyki jakościowej i wiedzy o uwarunkowaniach 

funkcjonowania przedmiotu ochrony – zgodnie z metodyką GIOŚ opracowaną  

w ramach PMŚ.  

3. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia 

właściwego stanu przedmiotu ochrony. 

4. Propozycja celów działań ochronnych niezbędnych do osiągnięcia dla zachowania lub 

odtworzenia właściwego stanu ochrony, w sposób umożliwiający monitoring  

i weryfikację możliwości ich osiągnięcia. 

5. Propozycja działań ochronnych adekwatnych do ustalonych celów działań 

ochronnych. 

6. Wykonanie zdjęć fotograficznych (w formacie JPG) - co najmniej 3 fotografie dla 

gatunku, co najmniej 3 fotografie dla siedliska gatunku. 

7. Ustalenie i opracowanie niezbędnych wskazań do dokumentów planistycznych, 

koniecznych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotu 

ochrony w ww. obszarze Natura 2000. 

8. Ustalenie potrzeb weryfikacji SDF ww. obszaru Natura 2000 w przypadku pojawienia 

się uzasadnionych przesłanek dotyczących konieczności zmian w zakresie ww. 

przedmiotu ochrony. 

9. Przedstawienie propozycji częstotliwości oraz lokalizacji płatów siedlisk gatunku 

proponowanych do objęcia monitoringiem. 

 

II. Wymagania dotyczące dokumentacji: 

1. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczych, a także wszelkie inne dane o charakterze 

przestrzennym będące wynikiem prac Wykonawca przekazuje w formie cyfrowych 

warstw wektorowych używanych w systemach informacji przestrzennej (GIS). 

2. Cyfrowe warstwy wektorowe powinny być wykonane w oparciu o wytyczne zawarte 

w opracowaniach: Łochyński M., Guzik M. 2009. Standard danych GIS w ochronie 

przyrody; Adaptacja standardu danych GIS na potrzeby gromadzenia danych 

przestrzennych dla projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” w roku 2011, wersja 

2011_3.; Platforma informacyjno-komunikacyjna plany zadań ochronnych Natura 

2000, jako narzędzie wspomagające tworzenie planów zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000. Wersja 2013.2. 

3. Cała dokumentacja przekazywana w formie wydruków (1 egzemplarz) oraz w formie 

elektronicznej na nośniku CD. 

 

 



                         

III. Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami, które mogą zostać 

wykorzystane na potrzeby realizacji zamówienia: 

1. Dokumentacja planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Narwiańska 

PLH200024. 

 

 

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. 


