Tuchola, dnia 28 lutego 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn.: „Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy
terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie
w miejscowości Piła” proszę o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie projektu parku
dendrologicznego oraz opracowanie merytoryczne ścieżki dendrologicznej w oparciu
o dostarczoną koncepcję w/w zadania.
Poniżej szczegółowe dane, niezbędne do przygotowania oferty.

1. Zamawiający:
Tucholski Park Krajobrazowy
ul. Podgórna 1
89-500 Tuchola
tel: (52) 33 43 712
fax: (52) 33 42 918
e-mail: sekretariat@tuchpark.pl
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
Wykonana dokumentacja winna zwierać następujące elementy:
a) Dane ogólne,
b) Cel opracowania,
c) Charakterystykę terenu opracowania,
d) Zakres opracowania,
e) Inwentaryzację dendrologiczną projektowanego terenu,
f) Waloryzację projektowanego terenu,
g) Wytyczne do opracowania ścieżki dendrologicznej, w tym:
 zalecenia projektowe dotyczące roślinności istniejącej (w ramach uproszczonego Planu
Urządzania Lasu),
 zalecenia projektowe dotyczące projektowanej roślinności,
 zalecenia projektowe dotyczące nawierzchni i układu komunikacji,
 zalecenia projektowe dotyczące małej architektury,
 opracowanie merytoryczne na bazie którego powstanie zeszyt tematyczny.
3. Przewidywane dofinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa 4. Region Przyjazny Środowisku,
Działanie 4.5 Ochrona przyrody.
4. Termin realizacji zamówienia:
Do 30 kwietnia 2017 r.
5. Sposób przygotowania oferty:
Zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 2.
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6. Miejsce i formy złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Tucholski Park Krajobrazowy, ul. Podgórna 1, 89-500
Tuchola,
b) pocztą tradycyjną na adres: Tucholski Park Krajobrazowy, ul. Podgórna 1, 89-500 Tuchola,
c) faksem na nr (52) 33 42 918,
d) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@tuchpark.pl
7. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 08.03.2017 r. do godziny 14:00 (po tym
terminie oferty nie będą rozpatrywane).
8. Dodatkowe wymagania:
a) Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego przedstawiania Zamawiającemu postępu
w realizacji przedmiotu zamówienia, oznacza to, że przedmiotowa weryfikacja prowadzona
będzie przez Zamawiającego raz w tygodniu przez cały okres realizacji umowy i następować
będzie każdorazowo w siedzibie Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca winien
przedłożyć Oświadczenie o gotowości odbycia min. 7 spotkań z udziałem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w okresie opracowywania dokumentacji.
b) Wykonawca winien przedłożyć dokumentację potwierdzającą następujące doświadczenie:
 doświadczenie w projektowaniu i zakładaniu ścieżek edukacyjnych,
 doświadczenie w wykonywaniu projektów ogrodów o charakterze dendrologicznym na
terenach leśnych,
 doświadczenie w opracowaniu materiałów edukacyjnych, przewodników dendrologicznych itp.,
 wykonanie pełnej inwentaryzacji dendrologicznej (oznaczenie i oznakowanie drzew i krzewów
na projektowanym terenie),
 wykonanie projektu parku dendrologicznego i przebiegu ścieżki dendrologicznej na mapie
zasadniczej w formacie umożliwiającym wrysowanie do programu graficznego CAD.
9. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Zakres projektu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
b) Kryterium oceny ofert: 100% cena, przy czym oferowana cena za wykonanie zamówienia
powinna uwzględniać formę wynagrodzenia ryczałtowego rozliczonego na podstawie oferty
wykonawcy. Oferty z rażąco niską ceną zostaną odrzucone (ceną gwarantującą pozyskanie
zamówienia, ale nie oddającą rzeczywistych kosztów wykonania określonego przedmiotu
zamówienia).
 Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Dyrektor Tucholskiego Parku
Krajobrazowego mgr inż. Remigiusz Popielarz (tel. 605 647 605) w godzinach od 7:30 do 15:30
w dni powszednie.

Dyrektor
Tucholskiego Parku Krajobrazowego
Remigiusz Popielarz

Załączniki:
 Załącznik nr 1. Zakres projektu,
 Załącznik nr 2. Formularz oferty.
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Załącznik nr 1. do zapytania ofertowego

Zakres projektu pn.:
„Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym
ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie
w miejscowości Piła”
Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury Tucholskiego Parku Krajobrazowego poprzez stworzenie
edukacyjnych ścieżek przyrodniczych – ornitologicznej i dendrologicznej. Terenowy ośrodek edukacji
przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła wraz z przyległym terenem
jest bazą wyjściową do stworzenia centrum edukacyjnego TPK. Wyżej zdefiniowany cel wpisuje się w
następujący typ projektu, wskazany w SZOOP RPO: „Przedsięwzięcia zwiększające potencjał
przyrodniczy regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków w
szczególności na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody”. Budowa parku
dendrologicznego z nasadzeniem gatunków rodzimych, będzie edukacyjnym przykładem na promocję
gatunków związanych z odpowiednim siedliskiem i zgodnie z potencjałem fizyczno-geograficznym co
wpłynie na ochronę siedlisk i gatunków. Ścieżka ornitologiczna z planowaną infrastrukturą i
materiałami edukacyjnymi umożliwi realizację zadań edukacyjnych dot. wiedzy ornitologicznej wśród
grup odwiedzających bazę terenową w Pile. Planowany zakup pomocy dydaktycznych umożliwi w
latach następnych realizację tematycznych i dynamicznie zmieniających się prelekcji, warsztatów,
wykładów, zajęć terenowych co zwiększy atrakcyjność oferty TPK. Tucholski Park Krajobrazowy od
lat współpracuje z ośrodkami naukowymi w zakresie ochrony przyrody (m.in. UMK w Toruniu, UP w
Poznaniu, WSZŚ w Tucholi). W pełni wyposażona baza edukacyjna sprzyjać będzie dalszej
współpracy i umożliwi wykorzystanie ośrodka również do celów doskonalenia zawodowego
pracowników parku przy współpracy z naukowcami.
Działania
Istniejąca baza edukacyjna zostanie wzbogacona o pomoce i środki dydaktyczne: folder edukacyjny,
zeszyty tematyczne, tablice edukacyjne, sprzęt ornitologiczny (lornetki, lunety, noktowizory, statywy,
fotopułapki, karty pamięci, gps, aparaty fotograficzne, torby/plecaki fotograficzne), sala edukacyjna
wyposażona zostanie w wewnętrzne tablice edukacyjne, laptopy, drukarki, oprogramowanie, modele
roślin i zwierząt wodnych, makietę jeziora i rzeki, itp. Powstanie pomost i platforma widokowa do
obserwacji ptaków. Zainstalowane zostaną budki lęgowe dla ptaków co umożliwi ich obserwację oraz
przyczyni się do zwiększenia różnorodności biologicznej. Planowany park dendrologiczny nad
Jeziorem Szpitalnym poprzez nasadzenia gatunków rodzimych wzbogaci różnorodność florystyczną
oraz uatrakcyjni ofertę edukacyjną TPK. W ramach realizacji parku dendrologicznego zostaną
zakupione pomoce i środki dydaktyczne: folder edukacyjny, zeszyty tematyczne, tablice edukacyjne,
tabliczki z nazwą gatunkową roślin i materiał roślinny (brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, kalina
koralowa, azalia pontyjska, wrzos pospolity, róża dzika, berberys pospolity, buk pospolity, głóg
jednoszyjkowy, żarnowiec miotlasty, bez czarny, grab pospolity, narecznica samcza, długosz
królewski, czosnek niedźwiedzi, konwalia majowa, trzmielina pospolita, pióropusznik strusi, trawy
ozdobne i inne) oraz torf i ziemia ogrodnicza. W parku zainstalowane zostaną schrony dla nietoperzy i
popielicowatych oraz domki dla owadów. Ponadto planuje się budowę budynku gospodarczego o
powierzchni do 35 m², przeznaczonego do przechowywania sprzętu ogrodniczego niezbędnego do
pielęgnacji parku dendrologicznego, elementów małej architektury w okresie zimowym oraz
magazynowania materiału roślinnego, torfu i kory ogrodowej. Ponadto, zakupiony zostanie sprzęt do
obsługi osób korzystających z wybudowanej Infrastruktury związanej z ochroną siedlisk i gatunków,
m.in. sprzęt medyczny i BHP, obuwie i odzież przeciwdeszczowa, GPS-y, latarki, itp.
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Zakupiona zostanie wiata edukacyjna z miejscem na ognisko, budynek gospodarczy oraz ławki
umożliwiające realizację zajęć. W parku dendrologicznym wykonane zostaną ścieżki kamiennożwirowe wraz z murkami oporowymi oraz schody terenowe. Wokół ośrodka terenowego wraz z
parkiem dendrologicznym powstanie ogrodzenie z bramą i furtą. W ramach zadania w pomoce
dydaktyczne wyposażona zostanie sala edukacyjna w ośrodku terenowym. W ramach pielęgnacji
ogrodu zaplanowano zakup sprzętu ogrodniczego oraz usług ogrodniczych (zakup i nawiezienie ziemi,
przygotowanie podłoża dla roślin, wykonanie nasadzeń, pielęgnacja, itp.) i edukacyjnych. W ramach
zadania pn.: „Zakup pomocy i środków dydaktycznych” zakupiony zostanie sprzęt do obsługi osób
korzystających wybudowanej infrastruktury związanej z ochroną siedlisk i gatunków. Ponadto, planuje
się zakup usług edukacyjnych przez cały okres realizacji projektu (etat/umowa zlecenie/usł.
zewnętrzna) w tematyce parku dendrologicznego i ścieżki edukacyjnej oraz ścieżki ornitologicznej. W
2
wyniku realizacji projektu zostanie zmodernizowane/ doposażone 5.934 m powierzchni dwóch działek
o numerach 712/ 24 i 712/26, będących w użytkowaniu TPK. Projekt nie dotyczy ochrony siedlisk i
gatunków.
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Załącznik nr 2. do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:
Siedziba:
Adres poczty elektronicznej:
Nr telefonu:
Nr NIP
W odpowiedzi na zapytanie cenowe, dotyczące przygotowania projektu parku dendrologicznego
oraz opracowanie merytoryczne ścieżki dendrologicznej w oparciu o dostarczoną koncepcję
dla zadania pn.: „Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym
ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w miejscowości Piła”,
niniejszym oferuję wykonanie w/w usługi w następującym wariancie cenowym:


Wartość oferty brutto: …………………………. PLN
(słownie: ………………………………………………………………………. …/100)



Wartość oferty netto: …………………………. PLN
(słownie: ………………………………………………………………………. …/100)

Oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczam, że uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie
z charakterystyką w zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez 30 dni, licząc od dnia jej złożenia.
4. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że jestem gotów do odbycia min. 7 spotkań z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w okresie opracowywania dokumentacji

Osoba uprawniona do kontaktu:
Uprawniony do kontaktów z Zamawiającym jest p. ………………………………….., pełniący funkcję
……………………………… i osiągalny pod nr Tel.: ………….…………

……..…………….., dn. …………...2017 r.
Miejscowość i data

……………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej do składania oferty
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