
 

 

Rozeznanie cenowe rynku 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach rozeznania rynku 

zwraca się z prośbą o wycenę wykonania monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

oraz monitoringu realizacji działań na terenie niżej wymienionych obszarów Natura 

2000. 

 

Lp. 
Obszar Natura 2000 Przedmiot ochrony 

Powierzchnia 
siedliska (ha) 

1 

Dąbrowa Grotnicka 
PLH100001-  
101,5 ha 

9170 Grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum) 

75,24 

2 

Lasy Spalskie 
PLH100003 –  
2 016,4 ha 

*91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia 
pubescenti petraeae) 

46,42 

9170 Grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum) 

695,28 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe (Salicetum albofragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 
źródliskowe 

178,22 

*91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi 
Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi 
Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno 
girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe 
bagienne lasy borealne 

1,25 

3 

Łąka w 
Bęczkowicach 
PLH100004 –  
191,2 ha 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne 
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 
Nympheion, Potamion 

0,16 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe (Salicetum albofragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 
źródliskowe 

1,12 

4 

Pradolina Bzury-
Neru PLH100006 – 
20 517,5 ha 
(teren woj. łódzkiego) 

1188 kumak nizinny Bombina bombina  

5 

Dolina Rawki 
PLH100015 –  
2 255,7 ha  
(teren woj. łódzkiego) 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne 
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 
Nympheion,    Potamion 

9,57 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

64,35 

9170 Grąd środkowoeuropejski i 
13,05 
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subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum) 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe (Salicetum albo-fragilis,Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 
źródliskowe 

116,92 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) 
i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 
sepium) 

30,07 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek z 
roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention 
p.p. 

0,03 

1096 minóg strumieniowy Lampetra planeri, 

1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus, 

1188 kumak nizinny Bombina bombina, 

1145 piskorz Misgurnus fossilis, 

1149 koza Cobitis taenia, 

1163 głowacz białopłetwy Cottus gobio, 

1337 bóbr europejski Castor fiber, 

1335 wydra Lutra Lutra. 

 

6 

Buczyna Gałkowska 
PLH100016- 
Rezerwat „Gałków”- 
57,9 ha 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)) 25,22 

7 

Buczyna 
Janinowska 
PLH100017- 
rezerwat przyrody 
„Parowy 
Janinowskie” – 
41,7 ha 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) 37,71 

8 

Cisy w Jasieniu 
PLH100018 –  
19,68 ha 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe (Salicetum albo-fragilis,Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 
źródliskowe 

1,39 

9 
Grabia PLH100021 
– 1 670,5 ha 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne 
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 
Nympheion,  Potamion 

4,67 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

151,91 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe (Salicetum albo-fragilis,Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 
źródliskowe 

47,39 

1337 bóbr europejski Castor fiber, 

1355 wydra Lutra Lutra, 

1188 kumak nizinny Bombina bombina, 

1098 minogi czarnomorskie Eudontotomyzon 

spp. 
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1149 koza Cobitis taenia, 

1145 piskorz Misgurnus fossilis, 

1032 skójka gruboskorupowa Unio crassus, 

1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia, 

1042 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis, 

1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar. 

10 

Grądy nad Lindą 
PLH100022 –  
54,9 ha 

9170 Grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum) 

46,21 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe (Salicetum albo-fragilis,Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 
źródliskowe 

2,99 

11 

Lubiaszów w 
Puszczy Pilickiej 
PLH100026 - 202,8 
ha 

9170 Grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum) 

187,37 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe (Salicetum albo-fragilis,Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 
źródliskowe, 

2,56 

91P0 Wyżynny jodłowy bór mieszany 
(Abietetum polonicum). 

0,33 

12 

Wielkopole – Jodły 
pod Czartorią 
PLH100031 –  
41,9 ha 

9170 Grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum) 

16,56 

91P0 Wyżynny jodłowy bór mieszany 
(Abietetum polonicum). 

18,31 

13 

Łąki Ciebłowickie 
PLH100035 –  
475,3 ha 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne 
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 
Nympheion, Potamion, 

11,56 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) 
i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 
sepium); 

7,19 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

21,84 

9170 Grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum); 

14,06 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe (Salicetum albo-fragilis,Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 
źródliskowe, 

13,97 

1337 bóbr europejski Castor fiber, 

1355 wydra Lutra lutra, 

1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus, 

1188 kumak nizinny Bombina bombina, 

1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia, 

1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar, 

 5339 różanka Rhodeus sericeus amarus 
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14a 

Ostoja Przedborska 
PLH260004 – teren 
rezerwatu przyrody 
„Czarna Rózga” – 
185,6 ha 

9170 Grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum), 

52,76 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe (Salicetum albo-fragilis,Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 
źródliskowe 

75,35 

91P0 Wyżynny jodłowy bór mieszany 
(Abietetum polonicum), 

43,88 

91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi 
Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi 
Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno 
girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe 
bagienne lasy borealne 

1,63 

14b 

Ostoja Przedborska 
PLH260004 – teren 
rezerwatu 
„Piskorzeniec” –  
432,0 ha 

7110 Torfowiska wysokie z roślinnością 
torfotwórczą (żywe); 

0,22 

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-
Caricetea) 

0,97 

*91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi 
Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi 
Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno 
girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe 
bagienne lasy borealne 

155,47 

 
   

15 

Zbiornik Jeziorsko 
PLB100002 –  
10186,1 ha 
 
(teren woj. łódzkiego 
i wielkopolskiego) 

A004 perkozek Tachybaptus ruficollis; 

A005 perkoz dwuczuby Podiceps cristatus; 

A391 kormoran Phalacrocorax carbo sinensis; 

A022 bączek Ixobrychus minutus; 

A027 czapla biała Egretta alba; 

A028 czapla siwa Ardea cinerea; 

A038 łabędź krzykliwy Cygnus cygus; 

A039 gęś zbożowa Anser fabalis; 

 A041gęś białoczelna Anser albifrons; 

A043 gęgawa Anser anser; 

A048 ohar Tadorna tadorna; 

A051 krakwa Anas strepeta; 

A052 cyraneczka Anas crecca; 

A053 krzyżówka Anas platyrhynchos; 

A059 głowienka Aythya felina; 

A127 żuraw Grus grus; 

A142 czajka Vanellus vanellus; 

A156 rycyk Limosa limosa; 

A160 kulik wielki Numenius arquata; 

A162 krwawodziób Tringa totanus; 

A177 mewa mała  Hydrocoloeus minutus 

(Larus minutus); 

A193 rybitwa rzeczna Sterna hirundo; 

A196 rybitwa białowąsa Chlidonias hybryda 

(Chlidonias hybridus); 
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A197 rybitwa czarna Chlidonias niger; 

A249 brzegówka Riparia riparia;  

A336 remiz Remiz pendulinus. 

16 

Doliny Przysowy 
i Słudwi PLB100003 
–  
3980,66 ha 
 
(teren woj. łódzkiego i 
mazowieckiego) 

A039 gęś zbożowa Anser fabalis; 

A041gęś białoczelna Anser albifrons; 

A043 gęgawa Anser anser; 

A272 podróżniczek Luscinia svecica; 

A140 siewka złota Pluvialis apricaria; 

A122 derkacz Crex crex; 

A081 błotniak stawowy Circus aeruginosus; 

A156 rycyk Limosa limosa; 

A162 krwawodziób Tringa totanus. 

 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Monitoring stanu przedmiotów ochrony należy sporządzić zgodnie z: 

-  metodykami opracowanymi  przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

(GIOŚ) w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), dostępnymi pod 

adresem internetowym http://siedliska.gios.gov.pl/ , 

- metodyką opracowaną dla potrzeb państwowego Monitoringu Środowiska - 

Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red)) 2015. Monitoring ptaków 

lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ. Warszawa.  

- opracowaniem pt. Monitoring ptaków wodno-błotnych w okresie wedrówek. 

Poradnik metodyczny. Sikora A., Cylarecki P., Meissner W., Neubauer G. (red) 

2011. GDOŚ. Warszawa, 

Należy wykorzystać dane Państwowego Monitoringu Środowiska z wykonywanych 

badań w latach 2013 – 2017 w ramach programów m.in.: Monitoring Flagowych 

Gatunków Ptaków, Monitoring Noclegowisk Gęsi, Monitoring Noclegowisk Żurawi. 

2. Monitoring realizacji celów działań ochronnych należy sporządzić zgodnie 

z planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 

3. Zamówienie należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi dokumentami 

planistycznymi dla ww. obszarów. 

4. Oceny stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków w poszczególnych 

obszarach Natura 2000 należy dokonać zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie 

sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. 

nr 34, poz. 186, z późn. zm.). 

5. Dla każdego obszaru Natura 2000, oprócz dokumentacji tekstowej, należy 

sporządzić mapę zawierającą dane dotyczące, w szczególności: granice siedlisk 

przyrodniczych w obszarach Natura 2000, lokalizacje stanowisk gatunków oraz 

rozmieszczenie powierzchni monitoringowych. Cyfrowe warstwy informacyjne 

dokumentujące rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunków w o obszarze 

Natura 2000 należy sporządzić w formacie ESRI shapefile (SHP) w układzie 

współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992. 

http://siedliska.gios.gov.pl/
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W ramach wyceny proszę o podanie wartości netto, stawki podatku VAT, wartości 

brutto, wyrażonych w polskich złotych, dla każdego obszaru oddzielnie. Wycena powinna 

obejmować wszystkie koszty przewidywane z wykonaniem ww. zadania. 

W załączeniu formularz (wzór) odpowiedzi. 

 

Proszę o przekazanie odpowiedzi do 25 stycznia 2017 r. na adres e-mail: 

sekretariat.lodz@rdos.gov.pl 

 

Zamawiający informuje, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 

Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164, ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby do kontaktu: 

Maria Caban tel. 42 665 09 70, e-mail: maria.caban.lodz@rdos.gov.pl  

Dorota Bernacka tel. 42 665 09 70, e-mail: dorota.bernacka.lodz@rdos.gov.pl 
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