
 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
z dnia 12.04.2017 r. 

 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” ogłasza nabór ofert do wykonania zadania: 

 

Badanie zasięgu występowania populacji żółwia błotnego na stanowisku  

na terenie gminy Osieczna w latach 2017 i 2018.   
 

Prace obejmują kontrole zbiorników i cieków wodnych pod kątem występowania żółwia błotnego w 

promieniu do 3 km wokół wskazanego przez zamawiającego stanowiska na terenie gminy Osieczna (co 

najmniej 9 zbiorników wodnych lub cieków w określonym zasięgu). Zbiorniki i cieki wodne należy 

kontrolować w okresie aktywności żółwi błotnych. W przypadku braku stwierdzenia obecności żółwi na 

danym zbiorniku/cieku, kontrolę należy powtórzyć minimum jeden raz po upłynięciu co najmniej 7 dni. 

Kontrole należy przeprowadzać w dni słoneczne w porze przedpołudniowej i popołudniowej. W przypadku 

wykrycia obecności żółwi, fakt ten należy w miarę możliwości  udokumentować  za pomocą fotografii w 

możliwie wysokiej rozdzielczości. Zbiorniki i cieki na których przeprowadzono kontrole (zarówno z 

wynikiem pozytywnym jak i negatywnym) należy zaznaczyć na mapie. W przypadku stwierdzenia obecności 

żółwi należy określić lokalizację miejsca z którego prowadzono obserwację za pomocą urządzenia GPS.  

Oferty należy składać w biurze PTOP „Salamandra” osobiście, listowie lub za pomocą poczty 

elektronicznej na adres biuro@salamandra.org.pl, nie później niż do 24 kwietnia 2017 r. PTOP 

„Salamandra” ogłosi wykonawcę, który zaproponuje najkorzystniejszą ofert (najtańszą przy spełnieniu 

wszystkich warunków koniecznych) do dnia 28 kwietnia 2017 r. 

Oferent składa ofertę z informacją o cenie brutto za całość zlecenia oraz oświadczenie, że wykonywał 

wcześniej prace inwentaryzacyjne na żółwiu błotnym (wymagane jest podanie jednostki, w której oferent 

zdobył doświadczenie – PTOP „Salamandra” zastrzega sobie możliwość zasięgnięcia opinii o oferencie we 

wskazanej jednostce). W przypadku gdy oferentem jest więcej niż jedna osoba, każda z nich wykaże się 

odpowiednim doświadczeniem. W przypadku większej liczby ofert PTOP „Salamandra” może zaprosić do 

złożenia bardziej szczegółowych ofert zawierających więcej informacji na temat doświadczenia oferenta w 

wykonywaniu tego typu zleceń. PTOP „Salamandra” może odstąpić od wyłonienia wykonawcy opisanych 

powyżej prac na każdym etapie niniejszej rekrutacji bez podania przyczyn. 

Maksymalny koszt, jaki przewiduje PTOP „Salamandra” za wykonanie zlecenia wynosi 6300 zł brutto.  

Wymagania osobowe związane z niniejszym zaproszeniem do składania ofert: 

• osoby pełnoletnie, 

• osoby gotowe pracować w trudnych warunkach terenowych, 

• osoby posiadające doświadczenie w badaniach terenowych na żółwiach błotnych (minimum 

udokumentowany jeden sezon), 

• mile widziane wyższe wykształcenie przyrodnicze lub aktualne studia na kierunku przyrodniczym. 

 


