
 

 

Rozeznanie cenowe rynku 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach rozeznania rynku 

zwraca się z prośbą o wycenę wykonania 

monitoringu stanu populacji raka błotnego i raka szlachetnego w rezerwacie przyrody 

„Gać Spalska” 

Przeprowadzenie monitoringu obejmuje następujące czynności: 

1) wybór powierzchni monitoringowych na terenie całego rezerwatu przyrody „Gać Spalska” 

z uwzględnieniem powierzchni monitoringowej wskazanej w Załączniku Nr 2 i 3 do 

zarządzenia Nr 44/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 

28 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Gać 

Spalska” (Dz. Urz. Woj. Łódz. Poz. 5121), 

2) przeprowadzenie badań na powierzchniach monitoringowych w dwóch etapach: 

a) w okresie od czerwca do lipca – obserwacje terenowe (bez odłowów raków), w tym  

wytypowanie miejsc potencjalnego bytowania raków, 

b) w okresie od sierpnia do września – badania uwzględniające pełny zakres badań 

monitoringowych zgodnie z metodyką opracowaną dla raka szlachetnego Astacus 

astacus zamieszczoną w części czwartej Przewodnika metodycznego Monitoring 

gatunków zwierząt, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2015. 

3) określenie rozmieszczenia stanowisk obserwacji gatunków raków oraz ich liczebności na 

danym stanowisku wraz z mapą w skali 1: 5000. 

4) wykonanie przynajmniej po 1 fotografii każdego stanowiska objętego badaniami oraz 

przynajmniej po 1 fotografii obserwowanych na stanowisku osobników gatunków raków 

objętych monitoringiem; 

5) przygotowanie cyfrowych warstw informacyjnych w formacie ESRI shapefile (SHP) 

w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992. 

W ramach wyceny proszę o podanie wartości netto, stawki podatku VAT, wartości brutto, 

wyrażonych w polskich złotych. Wycena powinna obejmować wszystkie koszty 

przewidywane z wykonaniem ww. zadania. W załączeniu formularz (wzór) odpowiedzi. 

 

Proszę o przekazanie odpowiedzi do 27 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 Prawo zamówień 

publicznych. 
 

Osoby do kontaktu: 

Henryka Gapińska, tel. 42 665 09 73,  Tomasz Dzierżanowski , Tel. 44 710 05 67. 
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