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WÓjt GminY_Izbicko, mając na uwadze art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień

PublicznYch (tj. Dz..U. z 2013 r-, poz. 907 ze zm.) zaprasza do złożeńaoferty na wykonanienastępującego zadańa:

przedmiot zlecenia;

przedmiotem zleceniajest wykonanie inwent aryzacjiprzyrodnic zej gminy Izbicko.

Nazrva i adres zleceniodawcv:

Gmina lzbicko, ul. Powstńców ŚĘski ch 12,47 - lil}Izbicko.

,,InwentaryzacjaprzyrodruczagminyIzbicko''
Opracowanie winno zawierać:

I. Częsć tekstową, w tym:
1, CharakterystYka terenu: Położenie i granice, budowę geologiczna, sieć hydrogrńczna,klimat, waloryzacja: gleb, lasów, l<rĄobtazukulturowego.
2, InwentarYzacja i waloryzacja szaĘ roślinnej: flora,roślin naczyniowych, w tym:gatunki chronione, rzadkię i zagrożane,,charńtery:tykl naturahylhipołnaturalnychzbiorowisk i zesPołów roślinnych, wykaz obieńow i obJ;;; 

"hrorriony 
ch orazwkaz i charakterystyka obiektów i obszarówproponowanych do ochrony.3, Inwentaryzacja wYbranych grup zwierząt, *ińigatunków chronionych, rzadkich,zagrożonych: ryby, płazy, gady, ptaki, ,.Ń, motyle oraz wskazanie obszarówproponowanych do ochrony.

II. Syntezę (części tekstowej).
IIL MaPY w skali t : 25 000 - obran$ące występowanie w granicach gminy gatunkówroślin izńerząt.

Inwentaryz ację należy przeprowadzić z wy szczególnieniem:
a) Gatunków zwoŻonych wymieniórry"h i, Dr;"kńe Rady g2/43/EwG z dnia 2Imaja 1992 roku w sPrawie ochrony siedlisk,rut*utrry"h orazdzikiej fuurry i floryb) GatuŃów wYmienionych w oyreiay*i. nuJy iń ńtąl twp , --łuió tirtopua a 2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
c) Gatunków wymienionych w roiskiej czerwonej księdze roślin i zwierzątd) Gatunków wYmienionych w Czerwonej k;lędr;' i fiście roślin'wojewódżwaopolskiego
e) Zbiorowisk roŚlinnYch w aktualnej liście zagrożonych zbiorowisk roślinnychwojewódźwa opolskiego
0 Gatunków obcYch wYńieniony.w: Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 9wrzeŚńa 2011 r, w sPrawie listy rośiin i' zwieiząt gatunków obcych, które w

."-{o***



Przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozió gatuŃom
rodzim5łn lub siedliskom przyrodn iczym.

Opracowan ia należy wykonać w 2 e gzemplarzach.

2. Zarnańający zastłzega sobie prawo do niewielkich zmian w treści umowy, po ich
uzgodnieniu z Wykonawcą.

Termin i mieisce rwkonania zlecenia:

Od podpisania umowy 15 miesięcy.

kryteria oceny ofert:

a) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia
b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapfiania z najniższą

cęną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.

Termin i mieisce składania ofeń:
19.10.2017 r. do godz. 1100, IJrząd, Gminy lzbicko, ul. Powstńców Śląskich 12,47-180
Izbicko.
Forma dostarczenia oferty dowolna.

warunki udziału wvkonawcy:
Oferta powinna zawier ać:

1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznlk nr 1 do niniejszego zapfiania
ofertowego.

2. Parafowany projekt umowy stanowiący zŃącznik tt 2 do niniejszego zapytania
ofertowego

3. WYkaz osób odpowiedzialnych zarealizację zamówieniawraz z udokumentowaniem
wykształcenia i doświ adczenia w zakręsię przedmiotu zamówienia.

4. Wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie.

Dodatkowe informacje
1. Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo ZarnóńeńPublicznych
2. Zanańający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez

podania powodu.
3. Osoba do konta]<tu w sprawie: Dariusz Bekiersz tel. 77461722I wew. l29,

darek.b@izbicko.pl

OferĘ niekompletne, niecrytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi końcowe
Gmina Izbicko uzyskała dofinansowanie na realizację niniejszego zadania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
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