
 
Wrocław, 16.07.2020r. 

Klasztor Ojców Dominikanów z siedzibą we Wrocławiu 

ul. Plac Dominikański 2 

50-159 Wrocław 

 

Klasztor Ojców Dominikanów z siedzibą we Wrocławiu, ul. Plac Dominikański 2, 50-159 Wrocław 

zwraca się z prośbą o złożenie oferty na opracowanie opinii ornitologiczej i chiropterologiczej dla 

budynku barokowego zabytkowego refektarza klasztornego oo. Dominikanów we Wrocławiu 

dotyczących projektu: „Termomodernizacja barokowego zabytkowego refektarza klasztornego oo. 

Dominikanów we Wrocławiu” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie 

w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia 

energii w budownictwie”.   

Przedmiot 

zamówienia 

Opis 

1.Przeprowadzenie 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

zakończonej 

opracowaniem 

opinii 

ornitologicznej            

i 

chiropterologicznej  

Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania chronionych gatunków 

zwierząt w tym ptaków i nietoperzy dla budynku barokowego zabytkowego 

refektarza klasztornego oo. Dominikanów we Wrocławiu na potrzeby 

termomodernizacji.  

Charakterystyka budynku: dwukondygnacyjny, o powierzchni netto 535,1 m2. 

W przypadku stwierdzenia obecności gatunków objętych ochroną, 

przygotowanie wniosku o zezwolenie na czynności podlegające zakazom 

w stosunku do gatunków objętych ochroną do właściwego terytorialnie 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska. 

Warunki udziału:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania 

niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Za Wykonawcę spełniającego ten warunek zostanie uznany 

Wykonawca, który, dysponuje następującymi specjalistami: 

- przynajmniej 1 osobą posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zajmowania się dziko żyjącymi 

ptakami, w tym gatunkami zasiedlającymi tereny zamieszkane przez człowieka i będącą w tym czasie 

autorem lub współautorem co najmniej dwóch opracowań opinii/ekspertyz z zakresu ornitologii dla 

budynków kubaturowych; 

- przynajmniej 1 osobą posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zajmowania się dziko żyjącymi 

nietoperzami, w tym gatunkami zasiedlającymi tereny zamieszkane przez człowieka i będącą w tym 

czasie autorem lub współautorem co najmniej dwóch opracowań opinii/ekspertyz z zakresu 

chiropterologii. dla budynków kubaturowych.   

Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przez osobę posiadającą łącznie w/w doświadczenie 

i kwalifikacje.  

Termin wykonania opinii do 07.08.2020 r. 

Kryterium wyboru: 100% cena. 

Dokumenty, które należy złożyć w postępowaniu:  

formularz oferty z ceną i oświadczeniami wg załączonego wzoru - załącznik nr 1. 

Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: ekonom.wroclaw@dominikanie.pl lub na adres Klasztor 

Ojców Dominikanów z siedzibą we Wrocławiu, ul. Plac Dominikański 2, 50-159 Wrocław do dnia 

24.07.2020r. Osoba do kontaktów w sprawie oferty: o. Marcin Mogielski OP, tel.: 608 287 611. 

 

Z poważaniem, 

o. Marcin Mogielski OP 

Syndyk Klasztoru  


