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Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej  

w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt,  
w tym ptaków i nietoperzy  

w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie 
prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie 

Powiatu Łowickiego” 
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I. Zamawiający  

Powiat Łowicki 

ul. Stanisławskiego 30,  

99-400 Łowicz. 

 

II. Tryb udzielania zamówienia 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej  

w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy, 

zgodnej z Regulaminem III konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach 

programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment 

Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej 

ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

dla projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac 

termomodernizacyjnych  w budynkach  użyteczności publicznej na terenie Powiatu 

Łowickiego” zwanego dalej Projektem. Inwentaryzacja będzie obejmowała obszar 

określony w ust. 2. 

2. Zakres Projektu obejmować będzie następujące obiekty: 

1)  I Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu 

ul. Bonifraterska 3 

99-400 Łowicz, 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu ( budynek B i C) 

ul. Blich 10 

99-400 Łowicz 

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w 

Łowiczu  

ul. Powstańców 1863 r. Nr 12 d 

99-400 Łowicz, 

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego  
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w Łowiczu  

ul. Kaliska 5a 

99-400 Łowicz, 

5) Zespół Szkół Licealnych w Zdunach  

Zduny 70 b 

99-440 Zduny, 

6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu  

ul. Armii Krajowej 6 

 99-400 Łowicz, 

7) Dom Pomocy Społecznej w Borówku ( budynek D) 

Borówek 56  

99-423 Bielawy, 

8)  Dom Pomocy Społecznej w Borówku (budynek F) 

Borówek 56 

99-423 Bielawy, 

9) Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu (budynek administracyjny) 

ul. Ułańska 28 

99-400 Łowicz, 

10) Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji  

w Stanisławowie,  

Stanisławów 

99-423  Bielawy. 

3. W przypadku uzyskania dofinansowania i pożyczki z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zamawiający może zawrzeć  

z Wykonawcą odrębną umowę, która będzie obejmowała nadzór przyrodniczy  

nad realizacją Projektu obejmujący: 

3.1. Opracowywanie niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu opinii 

przyrodniczych, w tym  o obecności ptaków w obiektach przed rozpoczęciem prac 

termomodernizacyjnych. 

3.2. Sporządzanie wniosku/wniosków do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska, np.  o zgodę na niszczenie siedlisk ptaków lub nietoperzy w przypadku 

zaistnienia konieczności niszczenia siedlisk. 

3.3. Doradztwo w zakresie zgodności działań podejmowanych przez Zamawiającego 

w ramach Projektu z Regulaminem III konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć  
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w ramach programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green 

Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności 

publicznej ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz następującymi aktami prawnymi: 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie 

gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

1. Zamówienie, którego zakres obejmuje sporządzenie inwentaryzacji 

przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt, w tym 

ptaków i nietoperzy należy wykonać w terminie do 28.12.2011 r . 

2. W przypadku zawarcia umowy na pełnienie nadzoru przyrodniczego, usługa  

ta będzie świadczona przez Wykonawcę od podpisania umowy do końca 2012 r.  

lub do końca realizacji Projektu.   

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich  

3 lat sporządzili co najmniej  2  inwentaryzacje przyrodnicze w zakresie 

występowania chronionych gatunków zwierząt (w tym ptaków). 

 

VI. Wykaz dokumentów 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik 

nr 1. 

2. Do oferty należy załączyć: 

2.1. Wykaz wykonanych usług opracowany na podstawie załącznika nr 2  

do zapytania, 
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2.2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca należycie zrealizował usługi 

wskazane w Wykazie wykonanych usług (listy referencyjne, opinie itp.).  

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Magdalena Żurawska -  tel. (046) 830 54 48,  faks (46) 837 56 78. 

e-mail: rip@powiatlowicki.pl 

Edward Reske -  tel. (046) 830 04 73,  faks (46) 837 56 78. 

 

VIII. Opis sposobu oceny ofert 

Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona w oparciu o kryterium 

określone w rozdziale XI. 

 

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu  

przy ul. Stanisławskiego 30, 99 - 400 Łowicz w kopertach z następującym 

oznaczeniem: „Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie 

występowania chronionych gatunków zwierząt” oraz "Nie otwierać przed 

15.12.2011 r. godz. 10.30 .”  

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta 

zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia 

ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

3. Termin składania ofert upływa 15.12.2011 r. o godz. 10.00. 

Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 10.30  

w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisławskiego 30a, 99-400 Łowicz (nowy 

budynek starostwa). 

 

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca określi wynagrodzenie brutto za: 

1.1. sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania 

chronionych gatunków zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy, 

1.2. pełnienie nadzoru przyrodniczego przez cały okres realizacji Projektu. 

mailto:rip@powiatlowicki.pl
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3. Wykonawca sporządzi ofertę w formie pisemnej na właściwym formularzu oferty 

(bądź w takiej samej formie) stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania 

ofertowego.  

 

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium 

najniższej ceny, przez którą należy rozumieć sumę wynagrodzenia za:  

1.1. sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania 

chronionych gatunków zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy, 

1.2. pełnienie nadzoru przyrodniczego przez cały okres realizacji Projektu. 

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu udzielenia zamówienia  

1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej www.lowickie.pl  . 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy. 

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się  

od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert. 

 

XIII. Pozostałe informacje 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu 

składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe 

Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim potencjalnym Wykonawcom, 

którym przekazał zapytanie ofertowe oraz umieści je na stronie internetowej. 

2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin 

składania ofert. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

4. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w ofertach polegające  

na nieprawidłowym wyliczeniu kwoty wynagrodzenia. 

5. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli: 
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5.1. nie została złożona żadna oferta, 

5.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym 

przez Zamawiającego,  

5.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

5.4. stwierdzono zaistnienie  okoliczności, które powodują, że zawarcie 

umowy nie leży w interesie zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy 

pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu. 

7. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT zmianie może ulec cena 

netto, stawka podatku VAT oraz jego wartość, pod warunkiem, że cena brutto 

określona w ofercie Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Wzór wykazu wykonanych usług 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


