
 

Poznań, 21 listopada 2014 r. 

 

OGŁOSZENIE 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” poszukuje wykonawcy ogrodzeń do 

wypasu zwierząt gospodarskich na stanowisku susła moręgowanego w Jemielnie, w 

ramach projektu „Reintrodukcja i ochrona susła moręgowanego w Polsce – etap IV”. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Zamówienie obejmuje wykonie ogrodzenia wokół kwatery o obwodzie 4500 m, 

składającego się ze słupków betonowych o wysokości całkowitej 2,20 - 2,30 m, siatki leśnej o 

wysokości 1,50 - 1,60 m i grubości drutu φ 1,4-1,8 mm, 3 rzędów drutu ocynkowanego φ 4 

mm, oraz 8 bram, i dotyczy następujących prac: 

1) zakup i przywiezienie na miejsce posadowienia w Jemielnie (gmina Jemielno, 

województwo dolnośląskie) słupków betonowych, siatki leśnej i drutu ocynkowanego,  

2)  ustawienie wzdłuż obwodu kwatery do wypasu słupków betonowych w odstępie co 4,0 – 

4,5 m, poprzez wkopanie ich w ziemię na głębokość ok. 70 cm, tak aby wystawały co 

najmniej 1,50 m ponad grunt,  

3) zamocowanie na słupkach siatki leśnej za pomocą 3 rzędów drutu ocynkowanego, w 

sposób zapobiegający odczepienie się siatki od słupków, 

4) zamontowanie w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu 8 bram stanowiących przejścia 

dla zwierząt i wjazdy na łąkę. Bramy o szerokości 4-5 m zostaną posadowione w ramach z 

drewna liściastego i przymocowane do słupków w sposób umożliwiający ich łatwe 

wielokrotne zamykanie i otwieranie. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wypłacenia zaliczki na zakup materiałów w wysokości 

nie przekraczającej 50% całkowitej ceny zdania. 

 

 



2. Termin realizacji zlecenia:  

Do 23 grudnia 2014 r. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenie terminu wykonania 
zamówienia o 7 dni w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych. 

 

3. Wymagania w stosunku do wykonawców:  

Zamówienie ma charakter otwarty, oferty mogą składać wykonawcy, którzy dysponują 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi. 

 

4. Opis oferty: 

1. Oferta powinna zawierać dane wykonawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania, dane 

kontaktowe), informacje o oferowanej cenie brutto zamawianej usługi (łącznie koszt 

materiałów i robocizny) oraz oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania usługi. 

 

5. Wybór oferty: 

Przy wyborze wykonawców będzie brana pod uwagę oferowana cena wykonania usługi, 

spełnienie wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu.  

 

6. Termin, miejsce i forma składania ofert: 

Oferty można składać do: 27 listopada 2014 r. do godziny 12:00. 

Oferty można składać pocztą, faksem, lub w formie elektronicznej pod adresem biura 

zamawiającego (dane adresowe poniżej). Liczy się moment wpłynięcia oferty do biura 

Zamawiającego lub na konto jego poczty elektronicznej. 

 

Informacji udziela: 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” 

ul. Stolarska7/3 

60-788 Poznań 

tel./fax: 061 6628606/ 061 8432160 

e-mail: biuro@salamandra.org.pl 


