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Zapytanie o ofertę
Klub Przyrodników, w ramach przedsięwzięcia „Ograniczenie emisji CO2 poprzez renaturyzację
torfowisk na Nizinie Wschodnio i Środkowoeuropejskiej” dofinansowanego ze środków instrumentu
finansowego LIFE (LIFE15/CCM/DE/000138), Fundacji Ochrony Morza Bałtyckiego i
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, zamierza zlecić usługę analiza próbek
wody z torfowisk Słowińskiego Parku Narodowego - 15 cokwartalnych rund pomiarowych.
Uprzejmie proszę o złożenie oferty.
Zamówienie udzielone będzie w trybie rozpoznania rynku, którego elementem jest niniejsze
zapytanie, i nie podlega przepisom Prawa Zamówień Publicznych. Na podstawie otrzymanych ofert
Klub może dokonać zamówienia, albo może pogłębiać i doprecyzowywać zapytanie, nie
dyskryminując żadnego z oferentów. Kryterium wyboru będzie cena brutto oraz ocena ryzyka
współpracy.
WARIANT PODSTAWOWY ZAMÓWIENIA: Obszar badań obejmuje torfowiska: Wielkie Bagno,
Kluki, oraz Ciemińskie (gmina Smołdzino, gmina Główczyce, gmina Wicko), w Słowińskim Parku
Narodowym. Raz na kwartał, począwszy od IV kwartału 2017 r., a skończywszy na II kwartale 2021 r.
Wykonawca pobierze w terenie próbki wody z 52 wskazanych miejsc na terenie ww. torfowisk, z
piezometrów, rowów lub cieków. (mapki lokalizacji miejsc poboru niżej, nie ma do nich możliwości
dojazdu). Łącznie jest to 780 prób. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia odpowiednich, sterylnych naczyń do poboru prób oraz do zapewnienia standardów
poboru, transportu i przechowywania prób do badań ważnych dla wiarygodności wyników. W ciągu 5
dni roboczych od pobrania prób, wykonawca wykona: oznaczenie stężenia chlorków, oznaczenie
stężenia azotu ogólnego, oznaczenie stężenia fosforu ogólnego. Stężenia azotu ogólnego oraz fosforu
ogólnego powinny być oznaczane techniką kolorymetryczną. Stężenia chlorków powinny być
oznaczane za pomocą chromatografu jonowego. Wyniki Wykonawca przekaże Zamawiającemu
elektronicznie w formie wpisów do udostępnionego przez Zamawiającego formularza.
WARIANT ROZSZERZONY ZAMÓWIENIA: Dodatkowo, pięciokrotnie w okresie realizacji
zamówienia, Wykonawca oznaczy we wszystkich 52 próbach (razem 260 prób) jony Ca, Mg, Na, K,
Cl, SO4, NO3, PO4, NH4 na chromatografie jonowym, a HCO3, metodą miareczkową.
Oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 4.09.2017 r. na adresy pawpawla@wp.pl
oraz kp@kp.org.pl.
W ofercie należy podać oferowaną cenę brutto wariantu podstawowego i wariantu
rozszerzonego zamówienia. W miarę możliwości proszę załączyć referencje, szczególnie dotyczące
poboru prób w trudnych warunkach terenowych ekosystemów mokradłowych oraz analiz do celów
badań przyrodniczych.

Miejsca poboru prób:
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