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Z A P Y T A N I E   C E N O W E 

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom  zaprasza do złożenia oferty 
cenowej na:  

Świadczenie usługi płoszenia ptaków metodą sokolniczą w Parku Leśniczówka 
i Parku  im. T. Kościuszki w Radomiu. 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi płoszenia ptaków metodą sokolniczą wraz ze 
sprawdzaniem aktywności ptactwa bytującego na terenie dwóch parków w Radomiu: Park im. 
T. Kościuszki i Park Leśniczówka, zgodnie z decyzjami  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II w Radomiu oraz decyzjami Marszałka Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie.  Usługa będzie prowadzona jednocześnie w obydwu w/w Parkach                 
w Radomiu. Płoszenie odbywać się będzie w dwóch etapach (okres wiosenny I etap, okres letni                   
II etap) według ustalonego harmonogramu. Proponowany harmonogram: 

I etap 

-  Gawron (Corvus frugilegus ), Gołąb grzywacz (Columba palumbus) w okresie  wiosennym tj. od 01.03.2021r. do 30.04.2021r. 

Proponowany harmonogram: 

Okres płoszenia Częstotliwość płoszenia  Ilość dni płoszenia             
Park Leśniczówka 

Ilość dni płoszenia             
Park  im. T. Kościuszki 

01-31 marzec 2021 codziennie 31 31 
01-30 kwiecień 2021 codziennie 30 30 

Suma:            61 Suma:           61 
Łączna maksymalna ilość dni płoszenia w obu parkach 
jednocześnie : 61 

II etap  

- Gawron (Covpus frugilegus ), Gołąb grzywacz (Columba palumbus) , Kawka (Corvus monedula), Szpak (Sturnus vulgaris)                     
w okresie letnim od 01.08.2021r. do 15.09.2021r.  
Proponowany harmonogram: 

Okres płoszenia Częstotliwość płoszenia 
 

 Ilość dni płoszenia             
Park Leśniczówka 

Ilość dni płoszenia             
Park  im. T. Kościuszki 

01-31 sierpień 2021 codziennie 31 31 

01-15 wrzesień 2021 co 2 dni 8 8 
Suma:            39 Suma:            39 
Łączna maksymalna ilość dni płoszenia w obu parkach 
jednocześnie : 39 

 
Ostateczny harmonogram zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą. Maksymalna ilość dni 
płoszenia w trakcie trwania umowy wynosić będzie 100 (sto).  
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2. Wymagania dla Wykonawcy: 
 

a. Wykonawca musi dysponować co najmniej 8 (ośmioma) ptakami z rodziny sokołowate i jastrzębiowate 

zarejestrowanymi  we właściwym dla miejsca ich utrzymywania starostwie powiatowym. 

b. Ptaki muszą posiadać „Świadectwa zwalniające z zakazu podejmowania działań komercyjnych wydanym przez 

Ministra Środowiska na podstawie art. 8 ust.1 i 3 rozporządzenia rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. 

w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.” ( Cites ) – dotyczy gatunków 

dla których jest wymagane ( kserokopia dokumentu). 

c. Zezwolenie RDOŚ lub organu właściwego według prawa krajowego Wykonawcy innego niż prawo polskie na 

posiadanie i przetrzymywanie ptaków gatunków objętych  ochroną ścisłą zgodnie z art.52 ust.1a  ustawy z 16 

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r.  poz.55 ) (kserokopia dokumentu). 

d. Wykonawca posiada odpowiednie zezwolenia związane z posiadaniem i wykorzystaniem ptaków łowczych tj.  

legitymacji  Polskiego  Związku Łowieckiego lub odpowiednika takiego stowarzyszenia według prawa 

krajowego innego niż prawo polskie wraz z wpisem o posiadaniu uprawnień sokolniczych 

i dowodem opłaconych składek na rok 2021 oraz zezwolenia na  łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego 

wydanego przez Ministra Środowiska oraz świadectw hodowlanych uwiarygodniających legalne posiadanie 

ptaków wraz z wykazem posiadanych ptaków (minimum 8 sztuk) (kserokopia dokumentu). 

e. Posiadanie ukończonego kursu sokolniczego i minimum 3-letniego doświadczenia  w świadczeniu usług 

odstraszania ptaków metodą sokolniczą przez każdego z pracowników ( kserokopie dokumentów 

potwierdzających doświadczenie każdego pracownika wykonawca złoży wraz z ofertą cenową). 

f. Wykonawca posiada ważne ubezpieczenie OC dla prowadzonej działalności gospodarczej (kserokopia 

dokumentu). 

3. Obowiązki Wykonawcy: 

a. Codzienne płoszenie i sprawdzanie aktywności ptactwa bytującego na terenie obydwu parków zgodnie 

z przedstawionym harmonogramem prac. 

b. Sprawowaniu ciągłego monitoringu (z użyciem lornetki) i rozpoznaniu ornitologicznym na terenie parków pod 

względem aktywności ptaków, przede wszystkim gatunków ujętych w decyzji RDOŚ 

i  wprowadzaniu  zapisów  w  „Dzienniku sokolnika”. Rozpoznanie ornitologiczne obejmuje obserwację ilości 

gatunków  ptaków gniazdujących, przelatujących i zalatujących sporadycznie. 

c. Przygotowanie końcowego  sprawozdania z powyższych  liczeń ptaków na terenie każdego z parków osobno 

jako jednej z form rozliczania się z wykonywanych obowiązków. Przedłożone sprawozdanie będzie 

obowiązkowo zawierać średnią liczebność gatunków tj. garwon, gołąb, kawka, szpak określoną                                    

z częstotliwością co najmniej raz w tygodniu w okresie od marca do września  2021 roku. 

 

4. Termin realizacji: 

Zamówienie na w/w usługę będzie mogło nastąpić po otrzymaniu stosownej prawomocnej decyzji RDOŚ 

w Radomiu oraz decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wykonawca zobowiązuje się 

zrealizować zamówienie od dnia zawarcia umowy do dnia 15.09.2021r.  
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5. Miejsce i termin złożenia ofert:  

Oferty należy złożyć do dnia   08.02.2021r do godz. 14.00                                 
na jeden z n/w sposobów: 

a. osobiście w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu przy ul. Sucha 15, 
b. pocztą tradycyjną na adres: Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 

26 – 600 Radom, 
c. pocztą elektroniczną na adres sekretariatu Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu  

e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl 
O terminie upływu składania ofert decyduje data, godzina wpływu do ZUK w Radomiu. 
Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana 

6. Istotne postanowienia umowy: 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania cenowego. 

7. Warunki płatności: 
Cena brutto oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz opłaty 
i podatki w tym podatek od towarów i usług VAT i pozostanie niezmieniona przez cały okres obowiązywania 
umowy. 
Cena oferty brutto musi być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
będą prowadzone w złotych polskich po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy.  
Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z poniższym: 

Nabywca: Gmina Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 26-600 Radom NIP: 796-281-75-29 
Odbiorca: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom  

8. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami  
kierownik Działu Zieleni i Konserwacji 48 389 26 41 

9. Sposób przygotowania oferty: 
Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej zgodnie z zaleceniami oraz 
wykorzystaniem Formularza Oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania i musi zawierać informacje oraz dane określone w tym dokumencie czyli: pełną nazwę 
Wykonawcy, adres siedziby Wykonawcy oraz cenę oferty zawierającą wszelkie koszty zgodnie 
z niniejszym zapytaniem. 
Do oferty należy dołączyć niezbędne kopie dokumentów zgodnie z pkt. 2 wymagania dla Wykonawcy.  
Wykonawca który posiada siedzibę poza terytorium Polski składa dokumenty wymagane będące 
odpowiednikami dokumentów wymaganych z pkt.2. Złożone dokumenty muszą spełniać wymogi 
przepisów prawa obowiązującego w kraju siedziby Wykonawcy. Dokumenty wystawione lub 
sporządzone w innym języku niż polski muszą być przetłumaczone na język polski. 

10. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 
O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny (przy spełnieniu wszystkich warunków 
przedstawionych w zapytaniu). 

11. Wybór najkorzystniejszej oferty: 
Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia 
zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych 
w zapytaniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia. 

 

 

 

 

 

 Dyrektor  

 Zakładu Usług Komunalnych 
 

 

 

 Robert Rutkowski  

   /podpis na oryginale/   

 

 


