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1 

Zadania z zakresu ochrony czynnej w celu ochrony siedlisk: 
6210 Murawy kserotermiczne, *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe i 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-
jesionowe. 

usługa 
przetarg 

nieograniczony 

397 463,47 zł brutto                                                                               

323 141,03  zł netto 
I kwartał 2019 

2 

Opracowanie dokumentacji przyrodniczych na potrzeby planów 
ochrony dla opolskich rezerwatów przyrody:                                                                                

cz 1. Rogalice,                                                                                      
cz. 2. Leśna Woda. 

usługa 
przetarg 

nieograniczony 

50 323,40 zł brutto                                                                                         

40 913,33 zł netto 
I kwartał 2019 

3 

Usługa polegająca na wykonaniu działań ochronnych 
określonych w planach ochrony lub zadaniach ochronnych 

rezerwatów przyrody (RP): RP Barucice, RP Jaśkowice, RP 
Kamieniec, RP Komorzno, RP Krzywiczyny, RP Lesisko, RP 

Olszak, RP Staw Nowokuźnicki, RP Góra Gipsowa. 

usługa 
przetarg 

nieograniczony 

118 757,60 zł brutto                                                                          

96 550,89 zł netto 

I-II-III kwartał 

2019 

4 

Wykonanie oprogramowania dedykowanego zarządzaniu 
rezerwatami przyrody (oparte o rozwiązania bazodanowe 
dostarczone wraz wymaganym oprogramowaniem oraz 

licencjami. 

usługa 
przetarg 

nieograniczony 

157 000 zł brutto                                                                                           

127  642,28 zł netto 
I kwartał 2019 
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5 Monitoring przyrodniczy w opolskich obszarach Natura 2000 
(18 monitoringów). 

usługa 
przetarg 

nieograniczony 

78 300 zł bruto                                                                                                                

63 658,54 zł netto 
I kwartał 2019 

6 

Wykonanie zabiegów agrotechnicznych i leśnych, w tym:  -w RP 
Bażany (usuwanie dużych okazów i podrostu dębu czerwonego, 

usuwanie podrostu czeremchy amerykańskiej; usuwanie 
podrostu robinii akacjowej)  - w RP Jaśkowice (usuwanie okazów 

tawuły kutnerowej; usuwanie podrostu czeremchy 
amerykańskiej)  - w RP Jeleni Dwór (usuwanie okazów tawuły 
kutnerowatej; usuwanie podrostu czeremchy amerykańskiej). 

usługa 
przetarg 

nieograniczony 

26 000 zł brutto                                                          

21 138,21 zł netto      
I kwartał 2019 

7 
Usunięcie 4 istniejących drewnianych ogrodzeń stanowisk 

jałowca, które są w najgorszym stanie technicznym – nr 2, 6, 8 i 
9 w Rezerwacie  Przyrody Bażany. 

usługa 
przetarg 

nieograniczony 
400 zł brutto                                                                                                     

325,20 zł netto 
I kwartał 2019 

8 
Ochrona siedliska rybitwy białowąsej A196 w obszarze Natura 

2000 Zbiornik Otmuchowski - koszenie trzciny. 
usługa 

przetarg 
nieograniczony 

40 000 zł brutto                                                                                                       
32 520,32 zł netto 

I kwartał 2019 
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9 
Ochrona siedliska  6510 i 6210  w obszarze Natura 2000: 

Kamień Śląski (koszenie ww. siedlisk będących 
równocześnie siedliskiem susła moręgowanego. 

usługa 
przetarg 

nieograniczony 
45 000 zł brutto                                                                                                                       

36 585,37 zł netto 
I kwartał 2019 

10 

Działania w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny w 
2019r: Ochrona muraw poprzez wprowadzenie wypasu 

owiec na stanowisku w Górze Świętej Anny wraz z 
wykaszaniem niedojadów; wprowadzenie wypasu owiec 

na stanowisku w Ligocie Dolnej wraz z wykaszaniem 
niedojadów, ręczne usuwanie gatunków zielnych z 
wychodni skalnych, przeciwdziałanie zacienieniu. 

usługa 
przetarg 

nieograniczony 
18 500 zł brutto                                                                                             

15 040,65 zł netto 
I kwartał 2019 

11 

Działania w obszarze Natura 2000 Zbiornik Nyski w 
2019r. Utrzymanie powierzchni siedlisk ptaków poprzez 
usuwanie odrostów drzew i krzewów oraz koszenie  traw 

z powierzchni trzech wysp. 

usługa 
przetarg 

nieograniczony 
15 000 zł brutto                                                                                                    

12 195,12 zł netto 
II kwartał 
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12 
Działania w obszarze Natura 2000 Bory Niemodlińskie w 
2019r. Usuwanie tawuły kutnerowatej i trzciny pospolitej 

zagrażających torfowisku. 
usługa 

przetarg 
nieograniczony 

200 000 zł brutto                                                                                                                        
162 601,63 zł netto 

I kwartał 

13 

Działanie w obszarze Natura 2000 Łąki w okolicach 
Kluczborka nad Stobrawą i Łąki w okolicach Karłowic nad 

Stobrawą w 2019r. Przywrócenie ekstensywnego 
użytkowania kośnego łąk stanowiących potencjalne 

siedliska gatunków motyli; wprowadzenie rośliny 
żywicielskiej -krwiściągu lekarskiego i rdestu wężownik. 

usługa 
przetarg 

nieograniczony 
175 000 zł brutto                                                                                                       

142 276,42 zł netto 
I kwartał 

14 
Monitoring wpływu zadania na stan zachowania 

siedlisk/gatunków w opolskich obszarach Natura 2000 w 
2019r- monitoring stanu ochrony motyli, nietoperzy. 

usługa 
przetarg 

nieograniczony 
21 050 brutto                                                                                                           

17 113,82 zł netto 
I kwartał 
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15 
Roboty budowlane w obszarze Natura 2000 Góra Świętej 

Anny w 2019r.: budowa infrastruktury turystycznej w 
Górze Św. Anny. 

robota 
budowlana 

przetarg 
nieograniczony 

1 850 368,89 zł brutto                                                                                                    
1 504 364,95 zł netto 

I kwartał 

16 
Roboty budowlane w obszarze Natura 2000 Góra Świętej 
Anny w 2019r.: zabezpieczenie muraw na stanowisku w 

Ligocie Dolnej. 

robota 
budowlana 

przetarg 
nieograniczony 

71 160,00 zł brutto                                                                                                                   
57 853,66 zł netto 

I kwartał 

 

 

 


