
 
 

Zapytanie ofertowe na realizację działania pt. 

Opracowanie i wdrożenie koncepcji geobazy danych dla projektu AQCPlan, 

zawierającej dane przestrzenne i tabelaryczne opisujące występowanie orlika 

grubodziobego Aquila clanga i jego siedliska na obszarze Natura 2000 Dolina 

Biebrzy oraz w innych obszarach Polski, gdzie stwierdzono występowanie par 

lęgowych tego gatunku. LIFE08/NAT/PL/000511 

 

Zamawiający  

Ptaki Polskie 

ul. Dolistowska 21 

19-110 Goniądz 

NIP: 546 133 16 02, REGON: 200071703, KRS: 0000253695 

 

Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie koncepcji geobazy danych dla 

projektu AQCPlan, zawierającej dane przestrzenne i tabelaryczne opisujące występowanie 

orlika grubodziobego Aquila clanga i jego siedliska na obszarze Natura 2000 Dolina 

Biebrzy oraz w innych obszarach Polski, gdzie stwierdzono występowanie par lęgowych 

tego gatunku wraz z przygotowanie instrukcji użytkowania geobazy oraz 

przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników Partnerów Projektu w zakresie bieżącego 

użytkowania geobazy.   

Dodatkowo geobaza zawierać będzie: 

- dane dotyczące występowania innych gatunków fauny, która może być potencjalnym 

źródłem pożywienia dla AQC, 

- dane dotyczące zbiorowisk roślinnych i flory obszarów lęgowych oraz żerowisk AQC, 

- dane dotyczące zabiegów ochronnych, rolniczych i leśnych prowadzonych na 

lęgowiskach i żerowiskach AQC. 

 

Wstępnie planowana struktura geobazy danych wygląda następująco:  

 

1. Analizy 

2. Fauna 

a. Bezkręgowce 

i. Bezkręgowce glebowe 

ii. Owady 

iii. Pajęczaki 

iv. Mięczaki 

b. Płazy 

c. Gady 

d. Ptaki 

e. Ssaki 

3. Flora 

a. Glony 

b. Rośliny zielne 

c. Krzewy 

d. Drzewa 

4. Grzyby 

5. Porosty 

6. Hydrografia 



 
 

a. Cieki I rzędu 

b. Cieki II rzędu 

c. Cieki III rzędu 

d. Cieki IV rzędu 

e. Jeziora 

f. Zbiorniki zaporowe 

g. Stawy rybne 

h. Zbiorniki przeciwpożarowe 

i. Inne zbiorniki  

j. Źródła 

7. Siedlisko/zbiorowisko 

8. Granice: 

a. Granice administracyjne  

i. województwa 

ii. powiaty 

iii. gminy 

b. Formy ochrony 

i. parki narodowe  

ii. Natura2000 

iii. Rezerwaty 

iv. parki krajobrazowe 

v. obszary chronionego krajobrazu  

c. Własność 

i. Kataster 

9. Rzeźba 

10. Hydrotechnika 

a. melioracja podstawowa 

b. melioracja szczegółowa 

c. przeciwpowodziowe 

11. Transport 

a. Drogi międzynarodowe 

b. Drogi wojewódzkie 

c. Drogi powiatowe 

d. Drogi gminne 

e. Drogi prywatne 

f. Drogi inne 

g. Koleje 

12. Turystyka 

a. Szlaki turystyczne piesze 

b. Szlaki turystyczne wodne 

c. Szlaki turystyczne rowerowe 

d. Szlaki turystyczne konne 

e. Infrastruktura turystyczna – wieże, platformy, wiaty 

13. Zagrożenia 

14. Monitoring 

a. Powierzchnie badawcze 

b. Transekty badawcze 

c. Punkty obserwacyjne  

d. Punkty pobierania prób glebowych 

e. Piezometry 

15. Zabiegi ochronne 

a. Koszenie 

b. Odkrzaczanie 

c. Wypas 

d. Piętrzenia wody na ciekach 



 
 
UWAGA!  

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zaproponowanej struktury po uprzednich 

konsultacjach z Wykonawcą.  

 

Termin wykonania zamówienia:  

30 maja 2012 r.  

 

Sposób przygotowania oferty  

Odpowiedzi proszę przesyłać pocztą elektroniczną z załączonymi plikami PDF 

zawierającymi opis kwalifikacji, skany certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach             

i szkoleniach, ofertę cenową wraz z podaną preferowaną formą umowy (umowa o dzieło 

lub umowa zlecenie). 

 

Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy przesyłać na adres: pawel.sidlo@ptakipolskie.pl do dnia 04 maja  2012 r.  

Dodatkowych informacji udziela:  

Paweł Sidło 

pawel.sidlo@ptakipolskie.pl  

tel. 505 073 143   

 

Przewidywane formy zatrudnienia: 

- umowa o dzieło autorskie (oferenci indywidualni – osoby fizyczne) 

- umowa zlecenie (firmy) 

 

Kryteria wyboru wykonawcy:  

- kompetencje spełniające oczekiwania zamawiającego 

- udokumentowane doświadczenie w projektowaniu geozbaz 

- cena – nie wyższa niż 14 000 Euro netto 

 

Uwagi końcowe:  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty głownie w oparciu o kryterium 

doświadczenia i kompetencji, jeżeli potencjalny wykonawca przewyższał będzie inne 

oferty kompetencjami i doświadczeniem oraz zapewni lepsze warunki serwisu 

oprogramowania.   

2. Kryterium najniższej ceny nie stanowi głównego kryterium wyboru wykonawcy.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zleceń uzupełniających, jeżeli 

stwierdzi taką konieczność. Zamówienie uzupełniające będzie realizowane na 

podstawie oddzielnej umowy o dzieło/umowy zlecenia, po przedstawieniu jego 

zakresu i przeprowadzeniu negocjacji kosztów jego realizacji z wyłonionym 

wykonawcą. Łączny koszt realizacji zlecenia oraz zamówień uzupełniających nie 

może przekroczyć 14 000 Euro netto.  
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Załącznik 1. Wymagane kompetencje Wykonawcy: 

1. Dogłębna znajomość tematyki GIS – ukończone certyfikowane kursy ESRI: ArcGIS I, 

ArcGIS II, ArcGIS Network Analyst, Budowanie geobaz w ArcGIS, ArcGIS Spatial 

Analyst, ArcGIS 3D Analyst. 

2. Posiadanie innych kwalifikacje i umiejętności z zakresu technologii przetwarzania 

danych w podziale na: przetwarzanie danych przestrzennych mapowych                            

i przetwarzanie danych przestrzennych w postaci baz danych (dodatkowo 

punktowane). 

3. Zaawansowana znajomość obsługi programów bazodanowych: ACCESS, EXCEL.  

4. Zaawansowana umiejętność projektowania relacyjnych baz danych. 

5. Doświadczenie w projektowaniu geobaz dla obszarów chronionych, w szczególności 

dla parków narodowych.  

6. Doświadczenie w tworzeniu metadanych.   

7. Co najmniej podstawowa znajomość obsługi programów: SQL Server, ERDAS 

(wskazane, ale nie konieczne). 

8. Zaawansowana umiejętność projektowania geobaz (baz danych przestrzennych)              

z wykorzystaniem domen, tabel dołączonych i trwałych relacji. 

9. Udokumentowane doświadczenie w zakresie planowanie i realizacja pomiarów 

terenowych, różnymi technologiami: geodezyjnymi i GIS-owymi wraz z opracowaniem 

wyników pomiarów w postaci szkiców i map. 

10. Zaawansowana znajomość różnych technologii pomiarów GPS i opracowania wyników 

pomiarów:  

10.1. pomiary urządzeniami klasy turystycznej (np. Garmine)  

10.2. urządzeniami klasy GIS (głównie Trimble)  

10.3. urządzeniami o najwyższych dokładnościach (Sokkia, Topcon)  

10.4. pomiary zwykłe, z wykorzystaniem poprawki EGNOSS, z wykorzystaniem 

poprawki DGPS, pomiary RTK, pomiary z opracowaniem pomiaru po jego 

wykonaniu (postprocessing) 

11. Znajomość języków: VBA, VB.Net, SQL. 

12. Inne kursy: obsługa programu ERDAS, Implementing a Microsoft SQL Server 2008 R2 

Database. 

13. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie obsługi oprogramowania ArcGIS.  

 


