
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- Opis Przedmiotu Zamówienia  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Realizacja usługi polegającej na obsłudze merytorycznej bazy danych nt. ssaków i ptaków bałtyckich 
i ich siedlisk w oparciu o wyniki obserwacji i inspekcji polskiego wybrzeża w projekcie „Ochrona 
ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi 
priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
 

 
Przedmiot zamówienia: 
Realizacja usługi polegającej na obsłudze merytorycznej bazy danych nt. ssaków i ptaków bałtyckich i 
ich siedlisk w oparciu o wyniki obserwacji i inspekcji polskiego wybrzeża w projekcie „Ochrona ssaków 
i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi 
priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przez 39 miesięcy od 
1.06.2020 do 31.08.2023 r.  
 

Opis Projektu pn. „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18 

Projekt ma na celu ochronę ssaków morskich (fok i morświnów) oraz nadmorskich lęgów ptaków 
(sieweczki obrożnej, rybitwy białoczelnej, czubatej, rzecznej i ostrygojada) przed czynnikami 
antropogenicznymi, minimalizację interakcji ssaków i ptaków morskich z rybołówstwem (szczególnie 
ważne dla krytycznie zagrożonej w Bałtyku populacji morświna), gromadzenie danych naukowych nt. 
ssaków morskich, monitoring gatunków, ich siedlisk i istniejących zagrożeń (dane zbierane w bazie), a 
także monitoring tras migracyjnych fok. Kontynuowana jest działalność patrolu terenowego 
obejmującego całe polskie wybrzeże. 200 wolontariuszy działa na rzecz ochrony siedlisk morskich, m.in. 
doraźnie zabezpieczając foki wychodzące na plaże i aktywnie chroniąc lęgi morskich ptaków przed 
antropopresją.  
Populacje gatunków gniazdujących na plażach zanikają na przestrzeni ostatnich 20-30 lat i tylko czynna 
ochrona może ten proces zatrzymać. Polskie plaże są też coraz częściej odwiedzane przez foki, czego 
dowodzą obserwacje terenowe tych zwierząt, zgromadzone w bazie danych obserwacji ssaków i ptaków 
morskich Fundacji WWF Polska i Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. 
Profesora Krzysztofa Skóry. Należy zapobiegać coraz większej antropopresji na te gatunki. W tym celu w 
ramach projektu, jako dobra praktyka, zostaną rozpowszechnione instrukcje dla społeczności lokalnych 
i turystów. W ramach forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego będą się odbywały 
cykliczne spotkania różnych grup interesów zaangażowanych w ochronę ekosystemów morskich oraz w 
działalność gospodarczą na morzu. Dialog ten przyczyni się m.in. do budowania akceptacji dla ochrony 
morświna i pozostałych gatunków objętych projektem wśród głównych interesariuszy, co w dłuższej 
perspektywie powinno skutkować redukcją zagrożeń dla ssaków i ptaków morskich. 
 

 
Zakres zadań i obowiązków wybranego Wykonawcy 
 
Baza danych nt. ssaków i ptaków bałtyckich i ich siedlisk to baza wszystkich obserwacji ptaków i ssaków 
objętych projektem, poczynionych w czasie trwania projektu przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu, 



pracowników WWF, pracowników Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego 
oraz przez osoby zgłaszające obserwacje na telefon alarmowy Błękitnego Patrolu.  
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do 
obsługi merytorycznej bazy danych nt. ssaków i ptaków bałtyckich i ich ostoi w oparciu o wyniki 
obserwacji i inspekcji polskiego wybrzeża, w tym do: 

− bieżącej weryfikacji i ewentualnego poprawiania danych wprowadzanych do bazy danych 
nt. ssaków i ptaków bałtyckich i ich siedlisk; 

− bieżącej weryfikacji zdjęć wprowadzanych do bazy danych wraz z weryfikacją ich zgodności 
z treścią rekordu; 

− wsparcie wolontariuszy Błękitnego Patrolu w obsłudze bazy danych; 

− wprowadzania do bazy: obserwacji zgłoszonych przez osoby, które nie są użytkownikami 
bazy, uprawnionymi do logowania się do bazy, danych umieszczanych na blogu Błękitnego 
Patrolu oraz na grupie Błękitnego Patrolu na Facebooku; 

− weryfikacji danych zawartych w bazie pod względem technicznym (w razie konieczności 
kontakt z obserwatorem/ serwisem informatycznym bazy danych); 

− weryfikacji danych zawartych w bazie pod względem merytorycznym (w razie konieczności 
kontakt z użytkownikami bazy danych - m.in. lokalni liderzy, wolontariusze Błękitnego 
Patrolu, wideoobserwator, pracownicy Fundacji WWF Polska i Stacji Morskiej Instytutu 
Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry, inni) w celu 
potwierdzenia poprawności i rzetelności wprowadzonych obserwacji; 

− obsługi adresu kontaktowego baza@wwf.pl; 

− geotagowania;  

− bieżącego przygotowywania niezbędnych map i zestawień na potrzeby Fundacji WWF 
Polska i Stacji Morskiej IO UG; 

− przygotowania 3 raportów rocznych z bazy (raport roczny za 2020 r., raport roczny za 2021 
r., raport roczny za 2022 r.), zawierających konieczne wykresy i zestawienia obserwacji 
ssaków i ptaków morskich w danym okresie, wraz z mapami, wykresami, zdjęciami itd., w 
tym konsultacje merytoryczne ze specjalistami ze Stacji Morskiej IO UG, specjalistami w 
dziedzinie ochrony ssaków i ptaków morskich oraz ich siedlisk i ornitologami zajmującymi 
się badaniami ptaków morskich. Raporty zostaną przygotowane w konsultacji z 
Zamawiającym w wersji elektronicznej z możliwością wydruku. Wykonawca zobowiązany 
będzie do przedstawienia Zamawiającemu projektów w/w raportów w terminie nie 
krótszym niż 14 dni przed terminem wyznaczonym na przygotowanie każdego z raportów. 
Zamawiający może zgłosić uwagi do projektów raportów w terminie 7 dni od momentu ich 
otrzymania. Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia raportów w terminie 5 dni od 
daty przekazania uwag przez Zamawiającego.  

− przygotowanie raportu zbiorczego (za lata 2020-2023) podsumowującego trzy i pół roku 
obserwacji ssaków i ptaków morskich zebranych w bazie danych w projekcie „Ochrona 
ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” w porównaniu i w odniesieniu do obserwacji 
ssaków i ptaków morskich zebranych w bazie danych w poprzednich projektach 
(prowadzonych przez Zamawiającego od 2009 r.). Raport będzie zawierał weryfikację 
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siedlisk ssaków i ptaków morskich w kontekście istniejących na wybrzeżu obszarów 
objętych ochroną w ramach sieci Natura2000 oraz rekomendacje w tym zakresie. Raport 
zostanie przygotowany w konsultacji z Zamawiającym w wersji elektronicznej z 
możliwością wydruku i będzie zawierał konieczne wykresy i zestawienia obserwacji ssaków 
i ptaków morskich w danym okresie, wraz z mapami, wykresami, zdjęciami itd. Wykonawca 
zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu projektu w/w raportu w terminie 
nie krótszym niż 14 dni przed terminem wyznaczonym na przygotowanie raportu. 
Zamawiający może zgłosić uwagi do projektu raportu w terminie 7 dni od momentu jego 
otrzymania. Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia raportu w terminie 5 dni od 
daty przekazania uwag przez Zamawiającego. Zadanie uwzględnia konieczność konsultacji 
merytorycznych ze specjalistami ze Stacji Morskiej IO UG, specjalistami w dziedzinie 
ochrony ssaków i ptaków morskich oraz ich siedlisk i ornitologami zajmującymi się 
badaniami ptaków morskich. 

 
Dodatkowe informacje ważne dla Wykonawców 
 

1) Zamawiający wymaga, aby w celu wypełniania zadań i obowiązków, o których mowa wyżej,   
Wykonawca zapewnił w trakcie trwania umowy dyspozycyjność w zakresie niezbędnym do 
prawidłowej realizacji obowiązków; 

2) Warunki udziału w postępowaniu: 
a) Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy, w tym okresie, brał udział  w realizacji co najmniej jednego zadania 
polegającego  na obsłudze merytorycznej i administracji bazą danych przyrodniczych (w tym 
danych zdjęciowych); 

− b) skieruje do realizacji zamówienia osoby, które: 

− mają minimum roczne doświadczenie  zawodowe   w obsłudze merytorycznej i administracji 
bazą danych przyrodniczych (w tym danych zdjęciowych); 

− posiadają znajomość  zagadnień związanych z biologią, ekologią i rozpoznawaniem bałtyckich 
ssaków (foka szara, foka obrączkowana, foka pospolita, morświn), potwierdzoną min. rocznym 
doświadczeniem zawodowym, pracą wolontaryjną lub ukończonym kierunkiem studiów z 
biologii, ekologii, ochrony środowiska lub pokrewnym (z wyszczególnieniem odpowiednich 
zajęć na studiach); 

− posiadają znajomość  zagadnień związanych z biologią, ekologią i rozpoznawaniem ptaków 
morskich (m.in. sieweczka obrożna, rybitwa czubata, rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna, 
ostrygojad), potwierdzoną min. rocznym doświadczeniem zawodowym, pracą wolontaryjną 
lub ukończonym kierunkiem studiów z biologii, ekologii, ochrony środowiska lub pokrewnym 
(z wyszczególnieniem odpowiednich zajęć na studiach); 

− samodzielnością, odpowiedzialnością, terminowością, dokładnością, komunikatywnością, 
dobrą organizacją pracy własnej; 

- posiadają bardzo dobrą znajomość w zakresie   obsługi komputera (pakiet Office: przede 
wszystkim Excel, Internet, ArcGIS lub Quantum GIS). 

− Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia odpowiednim 
sprzętem  do realizacji zadań wynikających z umowy   tj. komputerem z podłączeniem do 



Internetu i odpowiednim oprogramowaniem do obsługi bazy danych, które będzie 
wykorzystywane w projekcie.  

 
3) Zamawiający przewiduje, iż czasochłonność zadania wynosi do 40 godzin miesięcznie (bez 

uwzględnienia pracy nad 3 raportami rocznymi i raportem zbiorczym); 
4) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać powierzone mu zadania w terminach 

gwarantujących ich należyte wykonanie, z należytą starannością wymaganą przy świadczeniu 
tego rodzaju usług. 

 


