
 

 

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” poszukuje noclegów w okolicy wsi 
Kamień Śląski dla uczestników obozu przyrodniczego w ramach projektu Reintrodukcja i 
ochrona susła moręgowanego w Polsce – etap III.  
 
Opis przedmiotu zamówienia: 

Zapewnienie 10 miejsc noclegowych  dla uczestników obozu przyrodniczego w okolicy wsi 
Kamień Śląski gm. Gogolin, woj. opolskie (pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne itp.) 
spełniających następujące kryteria: 
 

1. nocleg w pomieszczeniu, 

2. całodobowy dostęp do łazienki z ciepłą wodą (toaleta, prysznic), 

3. całodobowy dostęp do kuchni, 

4. bliska odległość od stanowiska susła moręgowanego w Kamieniu Śląskim (do 5 km). 

 Termin realizacji zlecenia:  

Obóz odbędzie się w terminie 8-14 lipca 2011 r. (6 nocy) 

Określenie warunków zgłoszenia: 

Zamówienie ma charakter otwarty, oferty mogą składać oferenci, którzy dysponują wolnymi 
miejscami noclegowymi zgodnie z niniejszą Specyfikacją. 
 
Opis oferty: 

Oferta powinna zawierać dane wykonawcy, informacje o rodzaju, standardzie i cenie 
noclegów oraz możliwie dokładna lokalizacja (dokładny adres), umożliwiająca 
zleceniodawcy ocenę odległości od łąki we wsi Kamień Śląski, na której znajduje się kolonia 
susła moręgowanego.  
Oferty można składać osobiście, pocztą, lub w formie elektronicznej pod wskazany niżej 
adres biura Zamawiającego 
 

 



Wybór oferty: 

Przy wyborze wykonawcy będzie brana pod uwagę oferowana cena noclegów (wg wzoru: 
oferta najniższa / oferta oceniana x 75pkt.), odległość bazy noclegowej od stanowiska susła 
moręgowanego we wsi Kamień Śląski (wg wzoru: 15 pkt / liczba kilometrów od stanowiska) 
oraz standard noclegów (nocleg w łóżkach + 5 pkt.). Wybrana zostanie oferta, które uzyska 
najwyższą liczbę punktów. 
 
Termin, miejsce i forma składania ofert: 

Oferty można składać do: 1 lipca 2011 do godziny 12:00. 
Oferty można składać osobiście, pocztą, lub w formie elektronicznej. Liczy się moment 
wpłynięcia oferty do biura Zamawiającego lub na jego serwer. 
Rozstrzygnięcie nastąpi: 1 lipca 2011 o godzinie 15:00. 
 

Informacji udziela: 
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” 
ul. Stolarska 7/3 
60-788 Poznań 
Tel/fax: 61 662 86 06/ 61 8432160 
e-mail: biuro@salamandra.org.pl 
 


