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Rajsko, dn. 04.12.2014 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

W związku z planowanym na 2015 r. w ramach „Realizacji wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych 
z obszarem objęty Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich lub działalnością LGR” zadań Stowarzyszenie 
planuje wykonanie na terenie kompleksu leśno-stawowego Gospodarstwo Rybackie Nazieleńce zadania pt.  
„Tablice edukacyjne na ścieżkę przyrodniczą na stawach karpiowych w Brzeszczach Nazieleńcach” 

 

Zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy i realizację zakresu rzeczowego wg poniższej specyfikacji: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

 
Opracowanie merytoryczne, graficzne wraz z przygotowaniem do druku tablic edukacyjnych w ramach realizacji 
projektu pn. „Tablice edukacyjne na ścieżkę przyrodniczą na stawach karpiowych w Brzeszczach Nazieleńcach” 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 
A. Opracowania merytorycznego treści dla 8 tablic według specyfikacji tematycznej wyszczególnionej w dalszej 

części zapytania. 

B. Opracowania graficznego w oparciu o materiały własne Wykonawcy (zdjęcia, mapa, rysunki poglądowe). 

C. Przygotowania projektu do druku : 

a. Pliki w skali 1 : 1 

b. Pliki tekstowe zamienione na krzywe 

c. Pożądany format pliku .tiff 

d. Kolorystyka CMYK 

D.  Projekty zostaną umieszczone na  8 tablicach o wymiarach 150 cm x 200 cm (w załączeniu szkic poglądowy 

tablicy) 

 
2. Specyfikacja tematyczna poszczególnych tablic winna zawierać w szczególności: 

 
1) Tablica opisowa chrakteryzująca w sposób ogólny miejsce Nazieleńce, specyfika ekosystemu, podstawy prawne 

warunkujące ochronę terenu, tablica winna zawierać mapę poglądową z naniesionymi w szczególności miejscem 

położenia tablic – ścieżki edukacyjnej; stawy, rzeki, las, wyspy na stawach, pola i łąki, drogi polne i  wiejskie. 

 

2) Tablica opisująca w szczególności: teren stawów jako  budowli sztucznej stworzonej przez człowieka, która stała 

się naturalnym siedliskiem fauny i flory w tym gatunków objętych ochroną,  pozaprodukcyjne znaczenie stawów 

np. zbiorniki małej retencji ( zdjęcia, rysunki poglądowe). 

 

3) Tablica opisująca   produkcję rybacką w szczególności : cykl produkcyjny, system przesadkowy Dubisza, tarło 

naturalne itp.( zdjęcia, rysunki poglądowe) 

 

4) Tablica opisująca gatunki ryb hodowlanych oraz występujące wskutek naturalnego zasiedlenia stawu, tablica 

winna zawierać  zdjęcia krótki opis gatunku (zdjęcia gatunków ryb hodowlanych w szczególności: karp pełnołuski 

i lustrzeń, karaś, szczupak, sandacz, sum, okoń, płoć, lin, jaź,  amur, tołpyga pstra i biała). 
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5) i 6) Tablice winny w szczególności opisywać gatunki ptaków występujące w kompleksach stawowych, wskazywać 

gatunki chronione, gatunki rybożerne, gatunki  lęgowe oraz przelatujące, Ze względu na znaczną ilość gatunków 

ptaków w tym chronionych oraz objęcie terenu Dyrektywa Ptasią – zakłada się wykonanie dwóch tablic 

poświęconych ptakom (zdjęcia ptaków np: bąk, bączek, ślepowron, czapla siwa, czapla biała, bączek, błotniak 

stawowy, trzciniak, trzcinniczek, łozówka, rokitniczek, perkozy (dwuczuby, perkozek, zausznik, rdzawoszyi), łyska, 

kokoszka wodna, wodnik, łabędzie, gęsi (gęgawa, zbożowa, białoczelne), kaczki ( krzyżówka, cyranka, cyraneczka, 

czernica, głowienka), mewa śmieszka, rybitwa rzeczna, ptaki siewkowe (czajka, krwawodziób, rycyk, kszyk, siewka 

rzeczna), rybołów, orzeł bielik,  kormoran itp.. 

 

7) Tablica winna opisywać  gatunki owadów, płazów, gadów i ssaków występujących w kompleksach stawowych, 

(zdjęcia gatunków np. : ważki ( łunica czerwona, żagnica błękitna), motyle, ochotka, pływak żółtobrzeżek, nartnik, 

wodny pluskwiak,  ropucha zielona, rzekotka drzewna, jaszczurki, zaskroniec, wydra, bóbr, piżmak) 

 

8) Tablica winna opisywać roślinność w szczególności  gatunki charakterystyczne dla stawów, gatunki  chronione  

oraz florę trenów przyległych (torfowiska).  ( zdjęcia np.  salwinia pływająca, kotewka- orzech wodny, grążel żółty, 

kosaciec żółty, trzcina pospolita, pałka wąskolistna, pałka szerokolistna, tatarak zwyczajny, jeżogłówka gałęzista, 

strzałka wodna, turzyca sztywna) 

 
3. Projekty tablic zostaną przedstawione Zamawiającemu do Akceptacji w terminie do 28 lutego 2015 roku. 

 
Termin realizacji: Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji niniejszego zamówienia  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2015 roku. 
 
Na realizację zadania Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę dwustronną, w której uregulowane zostaną 
szczegółowe warunki realizacji Zadania. 

 
5. Kryterium wyboru: 

Wykonawca winien udokumentować posiadanie : 

 wiedzy  na temat kompleksu leśno-stawowego Brzeszcze Nazieleńce (opracowania ) 

 doświadczenia w zakresie wykonania ścieżek edukacyjnych na stawach hodowlanych typu karpiowego. 

 

ZAMAWIAJĄCY dokona wyboru WYKONAWCY spośród oferentów w oparciu o kryterium udokumentowanego 

doświadczenia i ceny. 

 

6. Termin i sposób złożenia oferty:  

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 08 grudnia 2014 r.  w siedzibie zamawiającego, tj. 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 

Oświęcim lub na adres e-mail: biuro@dsiw.pl lub fax 33/ 843 60 17. 

Wszelkie pytania należy kierować do biura Stowarzyszenia tel. 33/ 843 60 17, 504-176-143 

 

 

mailto:biuro@dsiw.pl

