
PLAN  UDZIELANIA ZAMÓWIE Ń Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Beneficjent: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Nr projektu: POIS.05-01.00-00-328/10
Tytuł projektu: "Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specj alnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszy ńska - etap II"
Termin  realizacji: od 1.05.2012 do 31.12.2014

Dostawy:
Zakup 4 szt. namiotów dla wolontariuszy podczas 
organizowanych przez PTOP workcampów

II.15. Zakup 4 szt. namiotów dla wolontariuszy podczas 
organizowanych przez PTOP workcampów

2 601,67 3 200,06 zapytanie o cenę II kwartał

Zakup 10 szt. pułapek Ŝywołownych dla myśliwych 
redukujących drapieŜniki w ostojach cietrzewia

II. 16. Zakup 10 szt. pułapek Ŝywołownych dla myśliwych 
redukujących drapieŜniki w ostojach cietrzewia

4 065,04 5 000,00 zapytanie o cenę II kwartał

Zakup 3 szt. zamraŜarek do przechowywania dowodów 
odstrzału drapieŜników

II. 17. Zakup 3 szt. zamraŜarek do przechowywania 
dowodów odstrzału drapieŜników

2 439,02 3 000,00 zapytanie o cenę II kwartał

Zakup sprzętu rolniczego słuŜącego poprawie warunków 
siedliskowych w biotopie cietrzewia (1 szt. kosiarki 
bijakowej, 1 szt. kosiarki dyskowej, 1 szt. kosiarki 
samobieŜnej, 1 szt. przyczepy tandem wywrotki, 1 szt. 
zgrabiarki)

II.19. Zakup sprzętu rolniczego słuŜącego poprawie 
warunków siedliskowych w biotopie cietrzewia (1 szt. 
kosiarki bijakowej, 1 szt. kosiarki dyskowej, 1 szt. kosiarki 
samobieŜnej, 1 szt. przyczepy tandem wywrotki, 1 szt. 
zgrabiarki)

203 252,03 250 000,00 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c. IV kwartał

Zakup sprzętu do prowadzenia prac wolontariuszy w ostoi 
cietrzewia Rabinówka

II.20. Zakup sprzętu do prowadzenia prac wolontariuszy w 
ostoi cietrzewia Rabinówka

15 241,07 18 746,52 zapytanie o cenę III kwartał

Zakup 40 szt profesjonalnych zdjęć na potrzeby promocji 
projektu

III.2. Zakup 40 szt profesjonalnych zdjęć na potrzeby 
promocji projektu

9 756,10 12 000,00 zapytanie o cenę III kwartał

Przygotowanie 100 szt. wyprawek dla wolontariuszy PTOP 
uczestniczących w workcampach na rzecz ochrony 
cietrzewia

III.4. Przygotowanie 100 szt. wyprawek dla wolontariuszy 
PTOP uczestniczących w workcampach na rzecz ochrony 
cietrzewia

4 915,71 6 046,32 zapytanie o cenę III kwartał

Zakup dwóch komputerów stacjonarnych z 
oprogramowaniem WIN, Office, AntyVir, Corel, ArcView, 
Adobe wraz z urzadzeniem wielofunkcyjnym

IV.1. Zakup dwóch komputerów stacjonarnych z 
oprogramowaniem WIN, Office, AntyVir, Corel, ArcView, 
Adobe wraz z urzadzeniem wielofunkcyjnym

25 824,39 31 764,00 zapytanie o cenę III kwartał

Zakup dysku sieciowego do backupu i przechowywania 
danych

IV.2. Zakup dysku sieciowego do backupu i 
przechowywania danych

610,00 750,30 rozeznanie rynku III kwartał

Zakup sprzętu multimedialnego do Stacji Terenowej PTOP 
(TV, DVD, rzutnik, nagłośnienie)

IV.3. Zakup sprzętu multimedialnego do Stacji Terenowej 
PTOP (TV, DVD, rzutnik, nagłośnienie)

12 601,63 15 500,00 zapytanie o cenę III kwartał

Usługi:
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 
urządzeń małej retencji na terenie ostoi Rabinówka

I.1. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej 
budowy urządzeń małej retencji na terenie ostoi 
Rabinówka

115 772,36 142 400,00 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c. II kwartał

Opracowanie dokumentacji projektowej budynku 
gospodarczego na terenie Stacji Terenowej PTOP

I.2. Opracowanie dokumentacji projektowej budynku 
gospodarczego na terenie Stacji Terenowej PTOP

11 382,11 14 000,00 zapytanie o cenę II kwartał

Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy wieŜy 
widokowej

I.3. Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy 
wieŜy widokowej

10 975,61 13 500,00 zapytanie o cenę II kwartał

Wykaszanie 254,13 ha szuwarów na terenie rezerwatu 
przyrody Rabinówka i w jego otulinie

II.1. Wykaszanie 254,13 ha szuwarów na terenie 
rezerwatu przyrody Rabinówka i w jego otulinie

157 433,92 193 643,72 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c. III kwartał

Nazwa zamówienia
Numer i nazwa zadania wynikaj ące z Harmonogramu 

realizacji projektu

Szacunkowa 
warto ść 

zamówienia - zł 
(netto)

Planowany tryb post ępowania 

Szcunkowa 
warto ść 

zamówienia - zł 
(brutto)

2012 2013 2014



Usuwanie 27,13 ha zakrzaczeń i zadrzewień na terenie 
rezerwatu przyrody Rabinówka i w jego otulinie

II.2. Usuwanie 27,13 ha zakrzaczeń i zadrzewień na 
terenie rezerwatu przyrody Rabinówka i w jego otulinie

96 797,48 119 060,90 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c. III kwartał

Rozrzedzanie 40,50 ha zakrzaczeń i zadrzewień na terenie 
rezerwatu przyrody Rabinówka i w jego otulinie

II.3. Rozrzedzanie 40,50 ha zakrzaczeń i zadrzewień na 
terenie rezerwatu przyrody Rabinówka i w jego otulinie

62 435,67 76 795,87 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c. III kwartał

Odtwarzanie 16,32 ha naturalnych luk poprzez usuwanie 
zadrzewień i zakrzaczeń na terenie ostoi cietrzewia 
Rabinówka

II.4. Odtwarzanie 16,32 ha naturalnych luk poprzez 
usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń na terenie ostoi 
cietrzewia Rabinówka

332 371,64 408 817,12 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c. III kwartał

Wyrównanie fragmentu terenu spycharką w ostoi lęgowej 
cietrzewia

II.5. Wyrównanie fragmentu terenu spycharką w ostoi 
lęgowej cietrzewia

10 669,92 13 124,00 zapytanie o cenę III kwartał

Posadzenie sadzonek sosnowych na powierzchni zrębowej 
w ostoi cietrzewia Rabinówka

II.6. Posadzenie sadzonek sosnowych na powierzchni 
zrębowej w ostoi cietrzewia Rabinówka

493,95 607,56 rozeznanie rynku I kwartał

Kształtowanie biotopu cietrzewia na terenie ostoi 
Kruszyniany i Górany

II.7. Kształtowanie biotopu cietrzewia na terenie ostoi 
Kruszyniany i Górany

354 244,59 435 720,84 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c. II kwartał

Redukcja 500 szt. drapieŜników na terenie 4 ostoi 
cietrzewia: Rabinówka, Chomontowce, Kruszyniany i 
Ostrów

II.9. Redukcja drapieŜników na terenie 4 ostoi cietrzewia: 
Rabinówka, Chomontowce, Kruszyniany i Ostrów

20 332,03 25 008,40 zamówienie z wolnej ręki II kwartał

Opracowanie planu zarządzania dla ostoi cietrzewia 
Chomontowce (2 500 ha)

II.10. Opracowanie planu zarządzania dla ostoi cietrzewia 
Chomontowce (2 500 ha)

22 357,72 27 500,00 zapytanie o cenę I kwartał

Zakup 25 ha ziemi w obrębie ostoi cietrzewia Rabinówka 
(wycena, opłata notarialna, zakup)

II.11. Zakup 25 ha ziemi w obrębie ostoi cietrzewia 
Rabinówka (wycena, opłata notarialna, zakup)

461 000,00 461 000,00 zamówienie z wolnej ręki III kwartał

Prace geodezyjne oraz oznaczenie gruntów PTOP 
stanowiących ostoje ptaków na terenie miejsc 
występowania cietrzewi

II.18. Prace geodezyjne oraz oznaczenie gruntów PTOP 
stanowiących ostoje ptaków na terenie miejsc 
występowania cietrzewi

57 009,48 70 121,66 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c. III kwartał

Ocena liczebności cietrzewia na terenie 19 tokowisk w 
Puszczy Knyszyńskiej

II.21. Ocena liczebności cietrzewia na terenie 19 tokowisk 
w Puszczy Knyszyńskiej

72 292,68 88 920,00 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c. II kwartał

Promocja projektu (wydawnictwa-kalendarze, foldery, 
pakiety edukacyjne, wystawy, gadŜety, tablice, spotkania z 
lokalną społecznością, zajęcia edukacyjne dla dzieci i 
mlodzieŜy)

III.1. Promocja projektu (wydawnictwa-kalendarze, foldery, 
pakiety edukacyjne, wystawy, gadŜety, tablice, spotkania z 
lokalną społecznością, zajęcia edukacyjne dla dzieci i 
mlodzieŜy)

119 100,85 146 494,04 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c. II kwartał

Napisanie i opublikowanie 10 szt. artykułów o projekcie w 
lokalnej prasie branŜowej

III.3. Napisanie i opublikowanie 10 szt. artykułów o 
projekcie w prasie branŜowej

16 260,16 20 000,00 zapytanie o cenę III kwartał

Obsługa istniejącej strony internetowej - www.kuraki.org.pl III.5. Obsługa istniejącej strony internetowej - 
www.kuraki.org.pl

2 926,02 3 599,00 zapytanie o cenę II kwartał

Organizacja 7-dniowych workcampów dla wolontariuszy 
PTOP, pracujących w ostoi cietrzewia Rabinówka

III.6. Organizacja 7-dniowych workcampów dla 
wolontariuszy PTOP, pracujących w ostoi cietrzewia 
Rabinówka

17 073,17 21 000,00 zapytanie o cenę III kwartał

Konferencja podsumowująca realizację projektu III.7. Konferencja podsumowująca realizację projektu 28 455,28 35 000,00 zapytanie o cenę II kwartał

Roboty budowlane:
Budowa/remont urządzeń piętrzących (8 szt. progów, 26 
szt. brodów, 4 szt. przepustów, 20 szt. zastawek) oraz 
zasypanie 660 mb rowow melioracyjnych na terenie ostoi 
cietrzewia Rabinówka

II.8. Budowa/remont urządzeń piętrzących (8 szt. progów, 
26 szt. brodów, 4 szt. przepustów, 20 szt. zastawek) oraz 
zasypanie 660 mb rowow melioracyjnych na terenie ostoi 
cietrzewia Rabinówka

1 147 317,07 1 411 200,00 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c. I kwartał

Budowa budynku gospodarczego na terenie Stacji 
Terenowej PTOP dla wolontariuszy

II.12. Budowa budynku gospodarczego na terenie Stacji 
Terenowej PTOP dla wolontariuszy

243 902,44 300 000,00 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c. I kwartał

Budowa wieŜy widokowej na terenie Puszczy Knyszyńskiej II.13. Budowa wieŜy widokowej na terenie Puszczy 
Knyszyńskiej

56 910,57 70 000,00 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c. III kwartał

Budowa oczyszczalni przy Stacji Terenowej PTOP dla 
wolontariuszy

II.14. Budowa oczyszczalni przy Stacji Terenowej PTOP 
dla wolontariuszy

19 512,20 24 000,00 zapytanie o cenę II kwartał



∗ wstawić z listy rozwijanej

Data, podpis


