
 
 

  
 

Opole, 25 czerwca 2020 r.  

 

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna", w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Głos 

mają ryby”, zaprasza do złożenia oferty na  realizację usługi polegającej na opracowaniu merytorycznym z 

autorską dokumentacją fotograficzną przewodnika po florze i faunie opolskich stawów, mającym na celu 

przybliżenie tematu zwiedzającym gospodarstwa rybackie. 

Projekt „Głos mają ryby” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie bioróżnorodności w środowiskach 

wodnych. 

 

ZAKRES ZAMÓWIENIA: 

1. Opracowanie merytoryczne: 

- opis gospodarki stawowej, zawierającej podstawowe informacje: zasady funkcjonowania gospodarstwa, 

retencja wody, główne urządzenia hydrotechniczne, rodzaje stawów, kategorie stawów 

 

- opis roślinności (w każdej po min. 5 gatunków) 

a) lądowej 

b) wynurzonej 

c) pływającej 

d) zatopionej 

 

- opis ichtiofauny 

min. 10 gatunków najczęściej występujących ryb 

 

- inne organizmy wodne w stawach - najczęściej występujące (min. 3 z każdego gatunku) 

a) Skorupiaki 

b) Mięczaki 

c) Owady wodne i ich larwy 

d)  Płazy bezogonowe          

e) Płazy ogoniaste (jeden gatunek) 

f) Gady 

 

- ptaki - najczęściej występujące - min. 20 gatunków 

 

- ssaki - min. 8 gatunków 

  



 
 

  
 

 

2. Wykonanie autorskich fotografii: 

- wykonanie zdjęd wyżej opisanej flory i fauny. Zdjęcia muszą byd wyraźne i mają na celu umożliwid 

zwiedzającym odszukanie danego gatunku ze zdjęcia, w otoczeniu gospodarstwa rybackiego. Wybrane 

gatunki roślin i zwierząt należy przestawid w ujęciu całorocznym, aby lepiej przybliżyd zwiedzającym ich 

biologię.  

 

3. Przekazanie praw autorskich do w/w opracowania merytorycznego oraz autorskich zdjęd.  
 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

- 30 października 2020 r. 
 

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Planuje się dokonad opracowania oraz fotografii w oparciu o trzy największe gospodarstwa rybackie na 

Opolszczyźnie: 

- Gospodarstwo Rybackie Lasów Paostwowych w Niemodlinie 

- Gospodarstwo Rybackie Lasów Paostwowych w Krogulnej (gm. Pokój) 

- Ośrodek Zarybieniowy Polskiego Związku Wędkarskiego "Poliwoda" w Biestrzynniku (gm. Ozimek) 

 

TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY 

Na oferty czekamy do dnia 2 lipca 2020 r., do godz. 14:00 

Ofertę, zawierającą kwotę brutto za wykonaną usługę, należy złożyd w formie elektronicznej - mailem lub w 

formie podpisanej i zeskanowanej odpowiedzi. Ofertę należy przesład na adres biuro@lgropolszczyzna.pl  

Cena przedstawiona w ofercie musi uwzględniad wszystkie koszty związane z realizacją umowy (w tym 

transport oraz przekazanie praw autorskich).  

Oferent musi mied doświadczenie i/lub wykształcenie umożliwiające wykonanie zamówienia opisanego 

w zapytaniu (potwierdzone CV/ informacjami z Internetu/ opisem).  

 

KRYTERIUM WYBORU OFERENTA 

Cena – 100%.  

 

DODATKOWYCH INFORMACJI   

udzielają pracownicy Biura RLGD „Opolszczyzna” – tel. 535 380 010 

mailto:biuro@lgropolszczyzna.pl

