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Rozpoznanie rynku usiug

Sporządzenie dokumentacji na potrzeby opracowania projektów planów ochrony
dla 4 rezerwatów przyrody oraz opracowanie projektów planów ochrony dla tych
rezerwatów przyrody

W celu zbadania oferty nrnicowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Regionaha Dyrekcja
Ochrony Srodowiska w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji
dotyczących możliwości oraz szacunkowych kosztów wykonania usługi polegającej
na sporządzeniu dokumentacji na potrzeby opracowania projektów planów ochrony
dla 4 rezerwatów przyrody: „Hajnik”, „Okopy Konfederackie”, „Mogielica”, i „Diable Skały”
oraz projektów dla tych planów ochrony.

Przedmiot
Przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej będzie należało wykonać zgodnie z art. 20 ust.
1-3 i 5-6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn.
zm.) oraz * 8, * 10 — 13 i 14 — 18 rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku
krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników
przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 94 poz. 794).

Przy czym:
1 .Zakres inwentaryzacji zasobów, tworów i składników przyrody dla poszczególnych rezerwatów
przyrody powinien obejmować:
1) we wszystkich rezerwatach przyrody należy zinwentaryzować:
- typy ekosystemów,
- siedliska przyrodnicze,
- zbiorowiska roślinne z oceną zachodzących w nich procesów,
- gatunki roślin,
- drzewostany,
- wody powierzchniowe,
2) w rezerwatach przyrody Hajnik i Okopy Konfederackie należy zinwentaryzować gatunid
zwierząt objęte ochroną gatunkową oraz zagrożone wyginięciem lub rzadko występujące,
3) w rezerwacie przyrody Mogielica należy zinwentaryzować: gatunki ptaków ze szczególnym
zwróceniem uwagi na głuszca,
4) w rezerwacie przyrody Okopy Konfederackie należy zinwentaryzować: wartości kulturowe.
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2. We wszystkich rezerwatach przyrody należy zinwentaryzować infrastrukturę techniczną,
obiekty budowlane, infrastrukturę turystyczną oraz inne drogi i ścieżki,

3. W rezerwatach przyrody Mogielica i Diable Skały należy przeprowadzić badanie ruchu
turystycznego obejmujące okres jednego roku.

Termin realizacji uslugi
Przewidywany termin realizacji: 202 1-2022 rok.

Cena
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie
wstępnego oszacowania kosztów usiugi w rozbiciu na poszczególne rezerwaty przyrody,
a w ramach dokumentacji sporządzonej dla rezerwatu przyrody o wyróżnienie kosztów
poszczególnych inwentaryzacji. Cena powinna obejmować wszystkie koszty wykonania wyżej
wymienionej usiugi, z wyszczególnieniem właściwej dla danej flrrny/ustugi stawki VAT.

Kontakt
Uprzejmie prosimy Wykonawców mających w swojej ofercie przedmiot zamówienia opisany
powyżej o przesIanie kosztorysu prac na adrcs mailowy: sckretariat.krakow(ćirdos.joy.pl
lub na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie, 3 l-542 Kraków,
ul. Mogilska 25 iy terminie do 14 stycznia 2020 roku, do 20dZ. 12.00.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Panem Robertem Sawą, email:
robcrt.sawa.krakow2irdosioy.pI, tel. 509 621 083.

UWAGA
Niniejsza informacja nie stanowi oferty wmyśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu
wylącznie rozpoznanie rynku usług i uzyskanie wiedzy na temat kosztów sporządzenia planów
ochrony dla rezerwatów przyrody.
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