
PLAN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

Beneficjent: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0031/16  

Tytuł projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)”

Termin  realizacji: 01.01.2017 - 31.12.1019

Dostawy:

Zakup pułapek żywołownych na łasicowate (4 szt.). HRP II, pkt 3.1 

Zakup pułapek żywołownych na łasicowate 

(4 szt.).

423,00 rozeznanie rynku Beneficjent II kwartał

Zakup i montaż urządzenia GSM do obsługi fotopułapki 

(4 szt.).

HRP II, pkt 3.2 

Zakup i montaż urządzenia GSM do obsługi 

fotopułapki (4 szt.).

3 252,00 rozeznanie rynku Beneficjent II kwartał

Zakup lornetki (1 szt.), aparatu fotograficznego (1 szt.) i 

akumulatorów do anten (6 szt.)

HRP II, pkt 3.3 

Zakup lornetki (1 szt.) i aparatu 

fotograficznego (1 szt.).

4 715,00 4 715,00 rozeznanie rynku Beneficjent I kwartał

Zakup komputera stacjonarnego wraz z 

oprogramowaniem (1 komplet) i kopiarką wielofunkcyjną 

(1 szt.)

HRP II, pkt 3.4 

Zakup komputera stacjonarnego wraz z 

oprogramowaniem (1 komplet) i kopiarką 

wielofunkcyjną (1 szt.).

10 537,00 10 537,00 rozeznanie rynku Beneficjent II kwartał

Zakup 8 kompletów diverów HRP II, pkt 3.5 

Zakup 8 kompletów diverów.

19 837,00 19 837,00 rozeznanie rynku Beneficjent I kwartał

Zakup loggerów GPS (16 szt.), taśmy teflonowej. 

oraz zakup nadajników VHF (5 szt.).

Zakup nadajników VHF (5 szt.)

Zakup upominków dla wolonatriuszy. HRP III, pkt 1

Organizacja workampów dla wolonatriuszy 

(catering, upominki promujące projekt).

4 634,00 4 634,00 rozeznanie rynku Beneficjent II kwartał

Zakup materiałów biurowych HRP IV, pkt 4

Inne wydatki związane z zarządzaniem 

projektu. 

1 626,00 1 626,00 rozeznanie rynku Beneficjent I kwartał

Usługi:

Nazwa zamówienia

Szacunkowa 

wartość 

zamówienia - zł 

(netto)

3 675,00

142 885,00

Łączna 

szacunkowa 

wartość 

zamówienia - zł 

(netto)

142 885,00

Planowany tryb 

postępowania 

Podmiot realizujący 

zamówienie (Beneficjent czy 

podmiot upoważniony do 

ponoszenia wydatków)

Numer i nazwa zadania wynikające z 

Harmonogramu realizacji projektu

2017 2018

Planowany termin rozpoczęcia procedury (w 

kwartale)

2019

zasada konkurencyjności Beneficjent I kwartałHRP II, pkt 3.6

Zakup loggerów GPS (16 szt.), 

akumulatorów (6 szt.), taśmy teflonowej, 

nadajników VHF (5 szt.).



Przygotowanie dokumentacji technicznej (projektowej) i 

uzyskanie pozwolenia na remont infrastruktury 

umożliwiającej dojazd do użytkowanych łąk na dł 3400 

mb, budowę i /lub remont 23 szt. przepustów (z 

zastawkami lub bez) oraz zasypanie 2 200 mb rowów 

melioracyjnych i wybudowanie oczka wodnego, 

stanowiącego wodopój dla koników polskich.

HRP I, pkt 1 i 2

Przygotowanie dokumentacji technicznej i 

uzyskanie pozwolenia na remont 

infrastruktury umożliwiającej dojazd do 

użytkowanych łąk na dł 3400 mb oraz 

budowa/remont 11 szt. przepustów.

Przygotowanie dokumentacji technicznej i 

uzyskanie pozwolenia na budowę urządzeń 

małej retencji, tj. przepusty z zastawkami (12 

szt.) i zasypanie 2 200 mb rowów 

melioracyjnych oraz wybudowanie oczka 

wodnego, stanowiącego wodopój dla 

koników polskich.

61 789,00 61 789,00 zasada konkurencyjności Beneficjent I kwartał

Przygotowanie pomiarów geodezyjnych potrzebnych do 

sporządzenia dokumentacji technicznej i uzyskania 

pozwolenia na remont infrastruktury umożliwiającej 

dojazd do użytkowanych łąk na dł 3400 mb, budowę i /lub 

remont 23 szt. przepustów (z zastawkami lub bez) oraz 

zasypanie 2 200 mb rowów melioracyjnych i 

wybudowanie oczka wodnego, stanowiącego wodopój 

dla koników polskich.

HRP I, pkt 1 i 2

Przygotowanie dokumentacji technicznej i 

uzyskanie pozwolenia na remont 

infrastruktury umożliwiającej dojazd do 

użytkowanych łąk na dł 3400 mb oraz 

budowa/remont 11 szt. przepustów.

Przygotowanie dokumentacji technicznej i 

uzyskanie pozwolenia na budowę urządzeń 

małej retencji, tj. przepusty z zastawkami (12 

szt.) i zasypanie 2 200 mb rowów 

melioracyjnych oraz wybudowanie oczka 

wodnego, stanowiącego wodopój dla 

koników polskich.

44 715,00 44 715,00 zasada konkurencyjności Beneficjent I kwartał

Odtworzenie prawidłowej struktury siedlisk i poprawa 

warunków żerowiskowych dubelta poprzez odtworzenie 

35 ha nieużytkowanych łąk i nieużytków - odkrzaczanie, 

koszenie.

HRP II, pkt 1.1

Odtworzenie prawidłowej struktury siedlisk i 

poprawa warunków żerowiskowych dubelta 

poprzez odtworzenie 35 ha nieużytkowanych 

łąk i nieużytków.

519 444,00 519 444,00 zasada konkurencyjności Beneficjent II kwartał

Redukcja drapieżników poprzez ich odstrzał i odłów (150 

osobników rocznie).

HRP II, pkt 1.3

Redukcja drapieżników poprzez ich odstrzał i 

odłów (150 osobników rocznie).

23 714,00 23 714,00 rozeznanie rynku Beneficjent I kwartał

Utylizacjia drapieżników HRP II, pkt 1.3

Redukcja drapieżników poprzez ich odstrzał i 

odłów (150 osobników rocznie).

3 902,00 3 902,00 rozeznanie rynku Beneficjent II kwartał

Rozpoznanie stanu populacji dubelta i siedlisk jego 

występowania na terenie projektu. 

HRP II, pkt 2

Rozpoznanie stanu populacji dubelta i 

siedlisk jego występowania na terenie 

projektu. 

82 602,00 zasada konkurencyjności Beneficjent I kwartał

Monitoring lęgowy ptaków siewkowych. HRP II, pkt 3

Monitoring lęgowy ptaków siewkowych.

41 951,00 zasada konkurencyjności Beneficjent I kwartał

Montaż diverów (8 kompletów) i wykonanie monitoringu 

wraz z raportem dotyczącym zmian warunków 

hydrologicznych na terenie realizacji inwestycji 

budowlanych. 

HRP II, pkt 4

Montaż diverów (8 kompletów) i wykonanie 

monitoringu wraz z raportem dotyczącym 

zmian warunków hydrologicznych na terenie 

realizacji inwestycji budowlanych. 

8 943,00 zasada konkurencyjności Beneficjent I kwartał

145 691,00



Monitoring fitosocjologiczny wraz z raportem na terenie 

realizacji inwestycji budowlanych.

HRP II, pkt 5

Monitoring fitosocjologiczny wraz z raportem 

na terenie realizacji inwestycji budowlanych.

12 195,00 zasada konkurencyjności Beneficjent I kwartał

Udział w szkoleniu ArcGIS HRP II, pkt 6

Udział w szkoleniu ArcGIS.

2 000,00 2 000,00 rozeznanie rynku Beneficjent III kwartał

Organizacja workampów dla wolonatriuszy (catering). HRP III, pkt 1

Organizacja workampów dla wolonatriuszy 

(catering, upominki promujące projekt).

48 293,00 48 293,00 rozeznanie rynku Beneficjent II kwartał

Utworzenie i koordynacja strony internetowej projektu. HRP III, pkt 2

Utworzenie i koordynacja strony internetowej 

projektu.

10 000,00 10 000,00 rozeznanie rynku Beneficjent I kwartał

Promocja projektu (spotkania z miejscową 

społecznością, gadżety - roll-upy, kubki, koszulki, torby 

płucienne, długopisy, smycze, zdjęcia fotograficzne i 

rysunki). 

HRP III, pkt 3

Promocja projektu (spotkania z miejscową 

społecznością, gadżety - roll-upy, kubki, 

koszulki, torby płucienne, długopisy, smycze, 

zdjęcia fotograficzne i rysunki). 

24 390,00 24 390,00 rozeznanie rynku Beneficjent I kwartał

Organizacja zajęć edukacyjnych (konspekt dydaktyczny-

opracowanie, druk oraz organizacja zajęć).

HRP III, pkt 4

Organizacja zajęć edukacyjnych (konspekt 

dydaktyczny-opracowanie, druk oraz 

organizacja zajęć).

9 756,00 9 756,00 rozeznanie rynku Beneficjent I kwartał

Nadzór inwestorski dotyczący budowy 23 szt. 

przepustów, remontu dróg dojazdowych do ekstensywnie 

użytkowanych łąk na dł. 3400 mb oraz likwidacji rowów 

melioracyjnych na dł 2 200 mb. 

HRP II, pkt 4.1, 4.2

Budowa 11 szt. przepustów oraz remont 

dróg dojazdowych do ekstensywnie 

użytkowanych łąk na dł. 3400 mb.

Przywracanie i utrzymanie naturalnych 

stosunków wodnych popraz budowę/remont 

12 szt. urządzeń piętrzących i likwidację 

rowów melioracyjnych na dł 2 200 mb oraz 

budowę oczka wodnego.

38 358,00 38 358,00 rozeznanie rynku Beneficjent II kwartał

Roboty budowlane:

Budowa 23 szt. przepustów, remont dróg dojazdowych 

do ekstensywnie użytkowanych łąk na dł. 3400 mb oraz 

likwidację rowów melioracyjnych na dł 2 200 mb. 

HRP II, pkt 4.1, 4.2

Budowa 11 szt. przepustów oraz remont 

dróg dojazdowych do ekstensywnie 

użytkowanych łąk na dł. 3400 mb.

Przywracanie i utrzymanie naturalnych 

stosunków wodnych popraz budowę/remont 

12 szt. urządzeń piętrzących i likwidację 

rowów melioracyjnych na dł 2 200 mb oraz 

budowę oczka wodnego.

957 667,00 957 667,00 zasada konkurencyjności Beneficjent II kwartał

Budowa ogrodzenia działki przeznaczonej pod 

ekstensywny wypas koników polskich na dł. 2310 mb.

HRP II, pkt 1.2

Budowa ogrodzenia działki przeznaczonej 

pod ekstensywny wypas koników polskich na 

dł. 2310 mb oraz wykonanie ogrodzenia 

elektrycznego na łącznej dł. 1850 mb.

179 553,00 179 553,00 zasada konkurencyjności Beneficjent I kwartał

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA:

145 691,00


