
 

 

 

Rozeznanie cenowe rynku 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach rozeznania rynku 

zwraca się z prośbą o wycenę zadania polegającego na uzupełnieniu stanu wiedzy 

o występowaniu nietoperzy w niżej wymienionych obszarach Natura 2000 na terenie 

województwa łódzkiego. 

1) Lasy Spalskie PLH100003 – 1308 mopek Barbastella barbastellus, 1324 nocek duży 

Myotis myotis, 1323 nocek Bechsteina Myotis bechsteinii (okres rozrodczy), 

2) Dolina Czarnej PLH260015 – 1308 mopek Barbastella barbastellus, 1324 nocek 

duży Myotis myotis (okres rozrodczy oraz schronienia zimowe), 

3) Ostoja Przedborska PLH260004 – 1323 nocek Bechsteina Myotis bechsteinii (okres 

rozrodczy oraz schronienia zimowe), 

4) Załęczański Łuk Warty PLH100007 – 1324 nocek duży Myotis myotis (okres 

rozrodczy oraz schronienia zimowe), 

5) Pradolina Bzury-Neru PLH100006 – 1318 nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 

(okres rozrodczy oraz schronienia zimowe). 

Informacje dodatkowe: 

1. Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu ww. gatunków nietoperzy 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/; 

 rozporządzeniem 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.); 

 dokumentami planistycznymi dla ww. obszarów. 

2. Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu ww. gatunków nietoperzy obejmuje: 

 rozmieszczenie gatunków w poszczególnych obszarach Natura 2000, 

wraz z mapami w skali 1:10 000; 

 ocenę stanu ochrony gatunków w poszczególnych obszarach Natura 2000, 

 identyfikację zagrożeń przedmiotów ochrony w poszczególnych obszarach  

Natura 2000; 

 określenie celów działań ochronnych i działań ochronnych; 
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 cyfrowe warstwy informacyjne w formacie ESRI shapefile (SHP) w układzie 

współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 dokumentujące rozmieszczenie 

gatunków w obszarze Natura 2000; 

 przynajmniej po 1 fotografii każdego z  ww. gatunków nietoperzy. 

 

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. 

 

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 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby do kontaktu: 

Tomasz Dzierżanowski tel. 44 71-00-567, e-mail: tomasz.dzierzanowski.lodz@rdos.gov.pl 

Maria Caban tel 42 66 50 970, e-mail: maria.caban@rdos.gov.pl 
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