
                                                                                                                              Gryfów Śląski, 16.09.2016r.

  
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gryf" Kolejowa 64, 59-620 Gryfów Śląski KRS 0000119107; 

NIP 6160004033.  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie Ekspertyz Ornitologicznej 
i Chiropterologicznej, zgodnie z wymogami poniżej, w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych 
spółdzielni, położonych w Gryfowie pod adresami:

- Sienkiewicza 1,2,3,4,5,6,7,8
- Akacjowa 14-14a

Oferta powinna spełniać poniższe założenia. 

Dla Ekspertyzy Ornitologicznej zakres prac:

• Szczegółowa kontrola budynku przeznaczonego do termomodernizacji celem wykrycia gniazd i 
siedlisk gatunków chronionych ptaków,

• Sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej wraz z dokumentacją fotograficzną i 
wskazaniem miejsc występowania gniazda i siedlisk chronionych gatunków,

• W razie konieczności zniszczenia gniazd lub siedlisk ptaków przygotowanie wniosku do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska o odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków 
chronionych, w tym zgodę na ich zniszczenie gniazd i siedlisk,

• Sporządzenie propozycji zakresu i miejsca przeprowadzenia kompensacji.

Dla Ekspertyzy Chiropterologicznej zakres prac: 

• Poszukiwania odchodów i śladów obecności nietoperzy w okolicy ścian budynku,
• Poszukiwana obecności  nietoperzy  na poddaszach,  strychach,  innych  nieużytkowanych  częściach 

budynku,
• Zastosowanie kamery termowizyjnej w celu zwiększenia dokładności i efektywności obserwacji, 
• Zastosowanie nasłuchów detektorowych w obszarze fasady budynku,
• W razie konieczności zniszczenia gniazd lub siedlisk nietoperzy przygotowanie wniosku do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do 
gatunków chronionych, w tym zgodę na ich zniszczenie gniazd i siedlisk.

• Sporządzenie propozycji zakresu i miejsca przeprowadzenia kompensacji

Warunki dodatkowe:
- nie akceptuje się ofert cząstkowych, 
- właściwa oferta musi dotyczyć obu wyżej wymienionych Ekspertyz łącznie, 
- nieprzekraczalny termin wykonania obu Ekspertyz to 7 październik 2016 roku. 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie spółdzielni lub drogą email na adres: sm.gryf@wp.pl  w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 23  września 2016 roku. Wizję lokalną w przedmiotowych 
budynków dotyczącą przedmiotu przetargu można uzgodnić w Dziale Technicznym Spółdzielni pod 
numerem telefonu: 75 781 34 11

Wyniki postępowania udostępnione zostaną w siedzibie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo 
unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn.


