Sudół, dnia 06.06.2017r.
AT.260.9.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 9/2017
I.

Zamawiający:

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135a,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski., tel. 41 330 45 50, www.muzeumostrowiec.pl, e-mail:
sekretariat@krzemionki.info
II.

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie o wartości nieprzekraczającej w złotych równo wartości 30 000 euro. Zgodnie
z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164) do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury
Ustawy Prawo zamówień publicznych. Udzielenie zamówienia wg Wewnętrznego regulaminu
przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne do kwoty 30.000 €.
III.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu wybranych gatunków roślin
i siedlisk przyrodniczych w Rezerwacie przyrody Krzemionki Opatowskie, w celu analizy
efektów ekologicznych zabiegu polegającego na redukcji zwarcia drzewostanu i podszytu
w rejonie pola górniczego neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot monitoringu:
- płat siedliska przyrodniczego 91I0 (Dąbrowy ciepłolubne),
- gatunki z Dyrektywy Siedliskowej: 1902 (Obuwik pospolity), 4068 (Dzwonecznik wonny),
- wybrane gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin (Zarzycki i in. red. 2014): Wawrzynek
główkowy, Wisienka stepowa, Buławnik czerwony, Kostrzewa ametystowa,
- miejsca o znikomym pokryciu runa zielnego, w których przewiduje się regenerację po
przeprowadzonej redukcji zwarcia podszytu.
Zakres badań w jednym sezonie badawczym:


Dąbrowy świetliste: 2 stanowiska badawcze (transekty) zgodnie z metodyką GIOŚ
(wg. Kiedrzyński i in. 2010),



Obuwik pospolity i Dzwonecznik wonny: po jednym stanowisku badawczym na gatunek
zgodnie z metodyką GIOŚ (wg. Kucharczyk 2010, z modyfikacjami; Rapa 2012,
z modyfikacjami),



Wawrzynek główkowy, Wisienka stepowa, Buławnik czerwony, Kostrzewa ametystowa: po
jednym stanowisku badawczym na gatunek w oparciu o metodykę jaką stosuje się dla
gatunków z Dyrektywy Siedliskowej z odpowiednimi modyfikacjami uwzględniającymi
specyfikę badanych gatunków,



Miejsca o znikomym pokryciu runa zielnego: 10 powierzchni o wymiarach 4x4 m; spis
wstępujących gatunków roślin naczyniowych z oceną ich procentowego pokrycia.

Wszystkie ww. powierzchnie badawcze powinny pełnić funkcję stałych powierzchni i być
dyskretnie oznakowane w terenie. Prace należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, ze
względu na cenne stanowiska roślin i siedlisko przyrodnicze 91IO oraz z uwagi na zabytkowe
pole górnicze.
IV.

Termin wykonania zamówienia:

Monitoring należy przeprowadzić co najmniej w dwóch sezonach po zabiegach redukcji zwarcia
drzewostanu i podszytu, tzn. w latach 2017 i 2018, najlepiej w miesiącach czerwiec – wrzesień
(z uwagi na okresy wegetacyjne poszczególnych gatunków).
V.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać cenę brutto.
VI.

Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w sekretariacie Muzeum Historyczno-Archeologicznego, Sudół 135a,
27-400 Ostrowiec Św., lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sekretariat@krzemionki.info do dnia 19.06.2017 r. do godz.10.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 19.06.2017r., a wynik wyboru najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony o godzinie 15.00 w Muzeum Historyczno-Archeologicznym,
Sudół 135a oraz na stronie internetowej www.bip.muzeumostrowiec.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VII.

Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów:
Cena – 100%

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania o cenę bez podania
przyczyny.
Osobą
upoważnioną
do
kontaktu
e-mail: magda.rp@krzemionki.info .
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Magdalena

Uryś-Godek,

