
                                                                Kozienice, dnia 25.05.2017 r. 
Znak: OiN.033.SZP.17.2017 
                                                                       
                  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 
 
       Powiat Kozienicki 26 -900 Kozienice ul. Kochanowskiego 28 zaprasza do 
złożenia oferty cenowej na wykonanie (opracowanie) opinii ornitologicznej i 
chiropterologicznej dla wykonania zadania „Termomodernizacja budynku 
administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach”.  
Opinię ornitologiczną i chiropterologiczną winien wykonać ornitolog posiadający 
doświadczenie w tym zakresie. W opinii tej należy uwzględnić inwentaryzację 
występujących chronionych gatunków ptaków i nietoperzy jak również 
potencjalnych siedlisk znajdujących się na budynku przeznaczonych do 
termomodernizacji, propozycję kompensacji ornitologicznej i 
chiropterologicznej  kompensującą straty po zniszczeniu siedlisk ptaków i 
nietoperzy, zalecany harmonogram przeprowadzenia prac uwzględniający 
występujące gatunki ptaków i nietoperzy oraz jeśli z opinii wyniknie potrzeba 
opracuje wniosek do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o zgodę na 
zniszczenie siedlisk i gniazd ptaków i nietoperzy jeżeli taki przypadek 
zaistnieje.  
Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna winna zawierać:  
- charakterystykę kontrolowanych obiektów 
- termin przeprowadzenia kontroli oraz opis użytego sprzętu 

- opis stwierdzonych gatunków ptaków i nietoperzy 

- zalecany harmonogram przeprowadzenia prac uwzględniający występujące 
gatunki ptaków i nietoperzy 

- propozycja wykonania kompensacji przyrodniczej 
- wykaz niezbędnych zezwoleń do prowadzenia prac 

- dokumentacja fotograficzna stwierdzonych stanowisk (gniazd) i siedlisk 

Opinia zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 
zakresie:  
- Ustawa o ochronie przyrody 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
Termin realizacji zamówienia – w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 
Cenę oferty należy podać w kwocie brutto uwzględniając wszystkie koszty jej 
realizacji. 
Ofertę cenowa należy przesłać pocztą na adres: Powiat Kozienice 26-900 
Kozienice ul. Kochanowskiego 28 lub złożyć osobiście w kancelarii pod w/w 
adresem, lub przesłać faksem na Nr 48 611 73 06, lub przesłać e-mail: 
zamowienia@kozienicepowiat.pl. do dnia 01.06.2017 r.  
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