
 
Dąbrowa, 30.12.2020 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na zadania dotyczące opracowania inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Dąbrowa realizowane w ramach 

projektu pn. „Szlakiem Odry - ochrona zagrożonych gatunków i odtwarzanie siedlisk w gminie Dąbrowa” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

 

1. NAZWA, ADRES I DANE TELEADRESOWE BENEFICJENTA:  

Gmina Dąbrowa  ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56   49-120 Dąbrowa  

e-mail: inwestycje@gminadabrowa.pl  

adres strony: www.gminadabrowa.pl  

tel./fax. 77 464 10 10 wew.105 

  

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem  zamówienia jest usługa opracowania inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Dąbrowa  

współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Szlakiem 

Odry - ochrona zagrożonych gatunków i odtwarzanie siedlisk w gminie Dąbrowa”.  

Inwentaryzacja przyrodnicza powinna zostać przeprowadzona z wyszczególnieniem:  

a) Gatunków chronionych  

b) Gatunków wymienionych w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie 

ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory,  

b) Gatunków wymienionych w Dyrektywie rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 

sprawie ochrony dzikiego ptactwa,  

c) Gatunków wymienionych w Polskiej czerwonej księdze roślin i zwierząt,  

d) Gatunków wymienionych w Czerwonej księdze i liście roślin województwa opolskiego  

e) Zbiorowisk roślinnych w aktualnej liście zagrożonych zbiorowisk roślinnych  

województwa opolskiego,  



f) Gatunków obcych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 

2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska 

przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, co przyczyni się do 

ich zidentyfikowania, a dzięki temu ochrony.  

 

Obszarem realizacji jest cała Gmina Dąbrowa 

 

Na zamówienie składać się będą następujące usługi, czynności:  

1. Usługa wykonania inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Dąbrowa obejmuje przeprowadzenie 

prac terenowych, przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej w terenie  

i korzystając z dostępnych dokumentów źródłowych, oraz opracowanie gotowego dokumentu 

w formie papierowej i elektronicznej.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Dąbrowa obejmować powinna m.in.:  

I. Część tekstową, w tym:  

• Charakterystykę terenu: położenie i granice, budowę geologiczną, sieć hydrograficzną, klimat, 

waloryzację: gleb, lasów, krajobrazu kulturowego.  

• Inwentaryzację i waloryzację szaty roślinnej: flora roślin naczyniowych i grzybów, w tym: gatunki 

chronione, rzadkie i zagrożone, charakterystyka naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk i zespołów 

roślinnych, wykaz obiektów i obszarów chronionych wraz z opisem zagrożeń i zaleceń ochronnych 

oraz wykaz i charakterystyka obiektów i obszarów proponowanych do ochrony wraz z opisem 

zagrożeń i zaleceń ochronnych.  

• Inwentaryzację wybranych grup zwierząt, w tym: gatunków chronionych, rzadkich, zagrożonych: 

ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki (w tym nietoperze), motyle i inne owady wraz z opisem zagrożeń i 

zaleceń ochronnych oraz wskazanie obszarów proponowanych do ochrony wraz z opisem zagrożeń 

i zaleceń ochronnych.  

II. Przedstawienie rekomendacji oraz wniosków do studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin 

i innych dokumentów, które są wykorzystywane w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów 

przyrodniczych gminy 



III. Dokumentację fotograficzną – skatalogowane wydruki fotografii przedstawiające najcenniejsze 

ekosystemy, wybrane chronione i rzadkie gatunki roślin i zwierząt oraz obiekty proponowane do ochrony 

na badanym terenie.   

IV. Karty ewidencyjne - skatalogowane informacje dotyczące zinwentaryzowanych stanowisk  chronionej 

i zagrożonej flory oraz wybranych gatunków fauny (w uzgodnieniu z Zamawiajacym), a także pozostałych 

elementów objętych inwentaryzacją, zawierające co najmniej określenie: 

- lokalizacji siedliska przyrodniczego, stanowiska lub innego elementu objętego inwentaryzacją   

(województwo, gmina, miejscowość) , 

- nr obiektu danego siedliska przyrodniczego, stanowiska lub innego elementu objętego 

inwentaryzacją, 

- nazwę danego siedliska przyrodniczego, stanowiska lub innego elementu objętego 

inwentaryzacją, 

- położenie danego siedliska przyrodniczego ( dane ewidencyjne – położenie, nr działek) lub 

określenie współrzędnych geograficznych według GPS dla stanowiska danej rośliny bądź 

zwierzęcia, 

- opis siedliska ( charakterystyka otoczenia, zagrożenia i inne) lub opis stanowiska ( położenie, 

ewentualnie właściciel, zarządca, użytkownik, charakterystyka otoczenia, liczebność, status, 

zagrożenia i inne). 

  

V. Mapęw skali 1:10 000 w wersji drukowanej (pomniejszoną do skali ok. 1:25 000) i cyfrowej (pliki w 

formacie *.shp, składające się na kompozycję mapy oraz rastry map w postaci GeoTIFF), w tym 

obrazującą:  

• stanowiska chronionych i zagrożonych roślin naczyniowych, porostów i grzybów 

wielkoowocnikowych (stwierdzonych w trakcie prowadzonej inwentaryzacji ),  

• stanowiska chronionych i zagrożonych zwierząt  (stwierdzonych w trakcie prowadzonej 

inwentaryzacji ),  

• rzadkich i zagrożonych siedlisk/zbiorowisk przyrodniczych, w tym wymienionych w załączniku I 

Dyrektywy Siedliskowej,  

• istniejące i proponowane formy ochrony przyrody.  

 

VI. Badania terenowe ichtiofauny należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującą metodyką 

opracowaną na potrzeby Państwowego Monitoringu środowiska 

(http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/Przewodnik_metodyczny_do_oc

eny_rybnej_rzek.pdf). Liczbę wytypowanych do kontroli odcinków cieków wodnych należy uzgodnić 

przed rozpoczęciem prac terenowych z Zamawiającym. 

 

VII. Badania terenowe herpetofauny należy prowadzić na siedliskach dla niej dogodnych, w 

szczególności wnikliwym obserwacjom należy poddać siedliska ekotonowe, łąki, kserotermiczne 

siedliska antropogeniczne, wszelkiego typu zbiorniki wodne. Należy skontrolować również drogi ruchu 

kołowego w celu ustalenia tras migracyjnych płazów i gadów. Dla wytypowanych siedlisk 

odpowiednich dla herpetofauny należy sporządzić kartę inwentaryzacyjną: opis siedliska, rodzaj 

zbiornika wodnego, środowiska w otoczeniu zbiorników, dostępnych zimowisk. Dla każdego 

http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/Przewodnik_metodyczny_do_oceny_rybnej_rzek.pdf
http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/Przewodnik_metodyczny_do_oceny_rybnej_rzek.pdf


wytypowanego siedliska należy wykonać co najmniej 3 kontrole. Liczbę wytypowanych i wskazanych 

do kontroli siedlisk odpowiednich dla herpetofauny należy uzgodnić przed rozpoczęciem prac 

terenowych z Zamawiającym. 

 

VIII. Wykonawca inwentaryzacji ichtiologicznej musi posiadać aktualne uprawnienia do kierowania 

grupą połowową posługującą się elektrycznymi narzędziami połowu ryb wydane przez Instytut 

Rybactwa Śródlądowego. Po stronie wykonawcy leży także uzyskanie zezwoleń od użytkownika 

rybackiego (PZW w Opolu) oraz zgody RDOŚ w Opolu na odstępstwa od zakazów w stosunku do 

gatunków zwierząt objętych ochroną. 

 

Opracowanie należy wykonać w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej w formacie *doc.  

Przekazanie przedmiotu umowy od Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu przekazania w siedzibie 

Zamawiającego.  

Należy zamieścić w opracowaniu informacje na temat dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, logotypu Unii Europejskiej, logo Województwa Opolskiego, logo 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz znaku Funduszy Europejskich na okładce lub na stronie tytułowej  

albo w stopce redakcyjnej.  

Miejsce prowadzenia inwentaryzacji: Gmina Dąbrowa. 

 

Kody CPV:  

90710000-7 – Zarządzanie środowiskiem naturalnym,  

7311000-0 – Usługi badawcze,  

9070000-0 – Usługi środowiska naturalnego,  

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe  

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY ICH 

SPEŁNIENIA  

Ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania oraz wykażą się doświadczeniem.  

Przez doświadczenie należy rozumieć wykonanie w okresie 3 lat przed upływem terminu  

do składania ofert co najmniej 1 usługi w zakresie opracowania inwentaryzacji przyrodniczej dla obszaru 

całej gminy.  

 

Potwierdzenie wykonywania ww. usług należy wykazać w dołączonym do zapytania ofertowego 

„wykazie usług” stanowiącym załącznik nr 3.  

Wykonawca wraz z formularzem ofertowym powinien przedłożyć wykaz osób odpowiedzialnych 

za realizację zamówienia wraz z udokumentowaniem wykształcenia (wyższe) i doświadczenia w zakresie 

przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej: botanicznego, herpetologicznego i ornitologicznego. 



 

 

 

4. WYKLUCZENIA  

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:  

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,  

2) została złożona przez podmiot:  

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w 

przedmiotowym zapytaniu ofertowym  

b) powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami 

wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy,  

3) została złożona po terminie składania ofert;  

 

* Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego 

imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające na:  

• uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;  

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;  

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;  

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;  

• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

 

2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:  

1) zawiera cenę wyższą niż w złożonej ofercie,  

2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez Zamawiającego w 

wezwaniu do złożenia tych ofert.  

5. KRYTERIA OCENY OFERT  



Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do  

poszczególnych kryteriów oceny ofert.  

CENA – 100%  

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.  

Pc = 𝐶𝑚𝑖𝑛𝐶𝑛 x 100 x 100% 

gdzie:  

Pc – liczba punktów za kryterium cena  

Cmin – najniższa cena spośród składanych ofert  

Cn – cena oferty badanej  

 

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.01.2021 r.  

Ofertę należy złożyć na adres poczty elektronicznej: inwestycje@gminadabrowa.pl lub w formie 

papierowej (dostarczenie za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście) na adres: 

Gmina Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56  49 – 120 Dąbrowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

15.01.2021 r.  

 

 7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

Oferta musi być stworzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania.  

2. Oferta powinna być:  

1) opatrzona pieczątką firmową,  

2) posiadać datę sporządzenia,  

3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,  

4) zawierać cenę oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, która stanowić będzie 

wynagrodzenie ryczałtowe,  

5) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta 

określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta,  

6) zawierać wymagane załączniki.  

 

8. TERMIN REALIZACJI UMOWY:  

Usługa wykonania inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Dąbrowa - do 15.10.2021 r.  

9. WARUNKI ZMIANY UMOWY  



Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy i określa warunki 

tych zmian w następujących kwestiach umowy: Zmiana terminu realizacji zadania po uprzednim 

uzyskaniu przez Zamawiającego akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

Ponadto dopuszcza się możliwość wprowadzenia do treści umów zmian dotyczących istotnych warunków 

umowy, jednakże wyłącznie w zakresie nie powodującym zasadniczych zmian przedstawionych 

warunków oraz nie będących niekorzystnymi dla Zamawiającego.  

 

10. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT  

CZĘŚCIOWYCH.  

 

11. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI PRZEDSTAWIANIA OFERT  

WARIANTOWYCH.  

 

12. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA WYKONAWCY W OKRESIE 3 LAT  

USŁUG POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG.  

 

13. ZAMAWIAJĄCY MOŻE PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT ZMIENIĆ  

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO.  

 

14. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA ORAZ  

ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU ŻADNEJ OFERT.  

 

15. INFORMACJA DOT. RODO  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. 

L. z 2018 r. Nr 127, str. 2.), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dąbrowa,           

z siedzibą przy ulicy Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, jest Wójt Gminy Dąbrowa. 

2) W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w 

naszych jednostkach, praw Państwu przysługujących prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych, którym jest Pan Marcin Tynda, kontakt e-mail: ido@efigo.pl  lub kontakt 

listowny: Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

mailto:ido@efigo.pl


4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania; 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez 5 

lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu 

obowiązywania umowy, albo 10 lat od czasu rozliczenia Opolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 - w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE 

chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń 

lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Okresy te 

dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako 

najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy); 

6) Obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest 

wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z wytycznych;  

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8) Posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie  

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub  

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9) nie przysługuje Pani/Panu:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.  

 

 

 

 

 

16. WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ, STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ  

OFERTOWY, ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:  

- Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia,  



- Załącznik nr 3 Wykaz usług,  

- Załącznik nr 4 - Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz  

z udokumentowanym przygotowaniem zawodowym w zakresie przedmiotu zamówienia.  

 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,  

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia,  

Załącznik nr 3 – Wykaz usług,  

Załącznik nr 4 – Wykaz osób.  

 

 

       Zatwierdzam:  

 Wójt 

/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

 

 


