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1. Opis przedmiotu zamówienia: ,,Wykonanie inwentaryzaĄi przyrodniczej gminy lzbicko".
Opracowanie winno zawier ać:

I. Część tekstową w tym:
1. Charakterystyka terenu: połozenie i granice, budowę geologiczna, sieć hydrograficzna,

klimat, w aloryzaĄa : gleb, lasów, W aj obr azu kulturowego.
2. Inwentaryzaqa i waloryzacja szaty roślinnej: flora roślin naczyniowych, w tym: gatunki

chronione, rzadkie i zagrożone, charakterystyka naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk i
zespołów roślinnych, wykaz obiektów i obszarów chronionychorazwykaz i charakterystyka
obiektów i obszarów proponowanych do ochrony.

3. Inwentaryzacja wybranych grup z,łvierząt, w tym: gatunków chronionych, rzadkich,
zagrożonych: ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki, motyle oraz wskazanie obszarów
proponowanych do ochrony,

II. Syntezę (części tekstowej).
IIL Mapy w skali I : 25 000 - obrazujące występowanie w granicach gminy gatunków roślin i

zwterząt.
lnw entaryzację należy przeprowa dzic z wyszczególnieniem:

a) Gatunków zagrożonych wymienionych w Dyrektyrvie Rady 92l43lEWG z dnia 21 maja
1992 roku w sprawie ochrony siędlisk naturalnych oraz dziI<tej fauny i flory

b) Gatunków wymienionych w Dyrektywie Rady 20091147lWE z dńa 30 listopada 2009 r, w
sprawie ochrony dzikiego ptactwa

c) GatuŃów wymienionych w Polskiej czerwonej księdze roślin izwlerząt
d) Gatunków wymienionych w Czerwonej księdze i liście roślin województwa opolskiego
e) Zbiorowisk roślinnych w aktualnej liście zagrozonych zbiorowisk roślinnych województwa

opolskiego
0 Gafunków obcych w5rmieniony w: Rozporządzeńu Ministra Środowiska z dnia 9 września

20ll r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do
środowiska przyrodniczego mogą zagrozió gatunkom rodzimym lub siedliskom
przyrodńczym.

2. W dniu 05.10.2017 r. zaproszono do udziałuw postepowaniu wykonawców poptzez ogłoszenie
na stronie internetowej www.bip.izbicko.p1 oraz www.izbicko.pl zapytańaofertowego narealizację
wykonania inwentaryz acji przyrodniczej grriny Izbicko.
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3. W terminie do dnia 19.10.2017 r. do godz. 11 11 ofert.

Lp. Nazwa firmy Cena (netto) Cena (brutto) I1ość
otrzymanych

punktów

uwagi

1 GOBIO - Usługi Prryrodńcze
Michał Mięsikowski
ul. Bazyńskich 38/50, 87-100
Toruń

22 800,00 28 044,00 87,72

2 BIO-STUDY Pracownia badń
prryrodńczych,26-630
Jedlina-Lętnisko, Nadrzeczna
18

20 000,00 24 600,00 l00,00

J VANELLUS ECO Firma
P rryr odńcza Łukasz Tomasik
os. Rosochy 8312, 27,400
ostrowiec sw.

72 500,00 72 500,00 33,93

4 KRAMEKO Sp. z o,o.

ul. Mazowięcka 108, 30-023
Kraków

44700,00 54 981,00 44,,74

5

KSAR
32-045 Wola Kalinowska
ul. Dworska 67

67 000,00 82 410,00
Nie polegała

ocenię

Brak
parafowanego

projektu umowy,
brak wykazu
osób, brak
wykazu

wykonanych prac
o podobnym

zakresie

6 Pro Vento Energia Sp. z o,o.
Ul. Grunwaldzka4110
85-236 Bydgoszcz

64837,40 79 750.00 30,85

,7 HYDROEKO - Biuro
Poszukiwań i Ochrony V/ód
ul, Wąwozowa25 lok.48
02-796 Warszawa

126 000,00 154 980,00 15,87

8 Grzegorz KĘs, Aleksandra
ziarl<lęwicz
ul. Laurowa 1lc, 45-950 Opole

32,750,00 42 500,00 57,88

9 GWIEZDNE WROTA Sp. z
o.o.
ul. Kwiatowa 6,32-065
I(rzeszowice

58 000,00 58 000,00 42,41

l0 AVIATOR Sp. z o.o.
ul. Jędności Narodowej 89/39
78-100 Kołobrzeg 18 000,00 22140,00

Nie podlegała
ocenie

brak wykazu
osób, brak
wykazu

wykonanych prac
o podobnym

zakresię

l1 Analizy P rzyro dniczę P aweł
żyła
ul. Lipowa 1,a,46-045 Turawa-
Marszałki

27 000,00 33 210,00 74,01
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