
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu w 2020 r.

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj 
zamówienia

Tryb udzielenia 
zamówienia

Orientacyjna wartość 
zamówienia

Przewidywany 
termin 

wszczęcia 
postepowania

1

Zadania z zakresu ochrony czynnej w celu ochrony siedlisk: 6210 
Murawy kserotermiczne, *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe i siedliska 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe: 

(VI części): 
I  -Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnych gatunków 
roślin, tj. niecierpka gruczołowatego oraz rdestowców, w granicach 

obszaru Natura 2000 Żywocickie Łęgi;                                                                                                                                 
IV - Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnych gatunków 
roślin, tj. niecierpka gruczołowatego, w granicach obszaru Natura 2000 

Przyłęk nad Białą Głuchołaską;

usługa przetarg 
nieograniczony

I - 44 000,00 zł brutto/ 
40 740,74 zł netto   

                                                         
IV - 25 000,00 zł brutto/ 

23 148,15 zł netto

I kwartał

2

Zadania z zakresu ochrony czynnej w celu ochrony siedlisk: 6210 
Murawy kserotermiczne, *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe i siedliska 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe: 

(VI części):                                                                                                                                                   
II- Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnego gatunku 

rośliny z rodzaju rdestowiec w granicach obszaru Natura 2000 
Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej.                                                                                                                                                                            

III-  Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnych gatunków 
roślin tj. rdestowców w granicach obszaru Natura 2000 Przyłęk nad 

Białą Głuchołaską.

usługa przetarg 
nieograniczony

II- 50 000,00 zł brutto/ 
46 296,30 zł netto  

                                                                             
III- 313 000,00 zł brutto / 

289 814,81 zł netto

II kwartał
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Zadania z zakresu ochrony czynnej w celu ochrony siedlisk: 6210 
Murawy kserotermiczne, *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe i siedliska 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe: 

(VI części):                                                                                                                      
V- Wykonanie usługi polegającej na zwalczaniu inwazyjnego barszczu 

Sosnowskiego na terenie rezerwatu przyrody Góra Gipsowa i na 
obszarach z nim sąsiadujących

usługa przetarg 
nieograniczony

50 000,00 zł brutto                                                          
46 296,30 zł netto I kwartał

4

Zadania z zakresu ochrony czynnej w celu ochrony siedlisk: 6210 
Murawy kserotermiczne, *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe i siedliska 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe: 

(VI części):
VI - Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu działań ochronnych 

na murawach kserotermicznych w rezerwacie przyrody Góra Gipsowa.

usługa przetarg 
nieograniczony

23 000,00 zł brutto                                                                                        
21 296,30 zł netto I kwartał

5 Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji przyrodniczej na 
potrzeby planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Śnieżyca". usługa przetarg 

nieograniczony
20 000 zł brutto                                                                                                                                    

16 260,16 zł netto I kwartał

6

Wykonanie działań ochronnych w rezerwatach przyrody:                                                                                                                
I-  RP Barucice                                                                                                

II - RP Góra Gipsowa                                                                               
III - Lesisko                                                                                                               

IV - Kamieniec                                                                                                           
V -Krzywiczyny                                                                                                                        
VI-  Jaśkowice

usługa przetarg 
nieograniczony

I - 6000,00 brutto / 
5 555,56 zł netto                                                                                                

II - 20 000,00 zł brutto/ 
18 518,52 zł netto                                                                                           

III - 4000,00 zł brutto / 
3703,70 zł netto                                                                                              

IV - 6000,00 zł brutto / 
5 555,56 zł netto                                               

V - 2000,00 zł brutto / 
1851,85 zł netto                          

VI - 2000,00 zł brutto / 
1851,85 zł netto

I kwartał
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7 Wykonanie działań ochronnych w rezerwatach przyrody:                                                                                                           
VII - Staw Nowokuźnicki

robota 
budowlana

przetarg 
nieograniczony

100 000,00 zł brutto                                                                                             
81 300,81 zł netto I kwartał

8 Ustawienie tablic urzędowych usługa przetarg 
nieograniczony

60 000,00 zł brutto                                                                                           
48 780,49 zł netto II kwartał

9

Wykonanie zabiegów agrotechnicznych i leśnych, w tym: - w RP 
LESISKO - dosadzenie w miejsca wypadów sadzonek buka oraz 

rodzimych gatunków drzew na pow. ok. 0,45 ha;
- w RP LIGOTA DOLNA - wykaszanie odrostów krzewów oraz 

roślinności zielnej, w tym trzcinnika, do wysokości nie większej niż 5 
cm na powierzchni przeznaczonej do wypasu owiec (pow. 4,4 ha)

usługa przetarg 
nieograniczony

36 800,00 zł brutto                                                                                                                
34 074,07 zł netto I kwartał

10

Wykonanie zabiegów agrotechnicznych i leśnych, w tym:
- w RP PRĄDY - koszenie ekspansywnego gatunku rodzimego 

trzęślicy modrej na płatach siedliska 7140;
- w RP ZŁOTE BAGNA - koszenie ekspansywnego gatunku rodzimego 

trzęślicy modrej na płatach siedliska 7140.

usługa przetarg 
nieograniczony

51 000,00 zł brutto                                                                                                           
47 222,22 zł netto I kwartał

11 Posadowienie tablicy edukacyjno-informacyjnej w RP BIESIEC usługa przetarg 
nieograniczony

2000,00 zł brutto                                                                                            
1626,02 zł netto I kwartał

12 Wykonanie  monitoringów przyrodniczych 
(10 monitoringów siedlisk i 1 monitoringu gatunku). usługa przetarg 

nieograniczony
47 800,00 zł brutto                                                                                                     
38 861,79 zł netto I kwartał
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13
Weryfikacja występowania i ocenę stanu ochrony traszki grzebieniastej 

Triturus cristatus (kod gatunku 1166) w obszarze Natura 2000 Bory 
Niemodlińskie PLH160005

usługa przetarg 
nieograniczony

14 500,00 zł brutto                                                                         
11 788,62 zł netto I kwartał

14 Wykonanie ekspertyzy dot. kierunków rozwoju sieci opolskich 
rezerwatów przyrody usługa przetarg 

nieograniczony
150 000,00 zł brutto                                                                                
121 951,22 zł netto II kwartał

15

Ochrona muraw poprzez wprowadzenie wypasu owiec na stanowisku;                                                                                          
I- w Górze Świętej Anny wraz z wykaszaniem niedojadów,                                                                                                               

II- w Ligocie Dolnej wraz z wykaszaniem niedojadów, ręczne usuwanie 
gatunków zielnych z wychodni skalnych, przeciwdziałanie zacienieniu

usługa przetarg 
nieograniczony

42 880,00 zł brutto                                                                                                         
39 703,70 zł netto I kwartał

16 Budowa infrastruktury turystycznej w Górze Świętej Anny robota 
budowlana

przetarg 
nieograniczony

1 956 136,86 brutto                                                                                                       
1 590 355,17 zł netto II kwartał

17 Zabezpieczenie muraw na stanowisku w Ligocie Dolnej. robota 
budowlana

przetarg 
nieograniczony

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

18
Działania w obszarze Natura 2000 Zbiornik Nyski w 2020r. Utrzymanie 

powierzchni siedlisk ptaków poprzez usuwanie odrostów drzew i 
krzewów oraz koszenie  traw z powierzchni trzech wysp.

usługa przetarg 
nieograniczony

23 000,00 zł brutto                                                                                                    
21 296,30 zł netto III kwartał
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19 Wprowadzenie rośliny żywicielskiej – krwiściągu lekarskiego. usługa przetarg 
nieograniczony

292 727,00 zł brutto                                                                                                  
271 043,52 zł netto II kwartał

20 Monitoring stanu ochrony ptaków usługa przetarg 
nieograniczony

16 840,00 zł brutto                                                                   
13 691,06 zł netto I kwartał

21 Monitoring stanu ochrony motyli usługa przetarg 
nieograniczony

16 840,00 zł brutto                                                                   
13 691,06 zł netto I kwartał

22 Monitoring stanu ochrony nietoperzy usługa przetarg 
nieograniczony

4 200,00 zł brutto                                                                  
3 414,63 zł netto I kwartał

23 Wydanie ,,Przewodnika po opolskich rezerwatach" (1500 egz.) usługa przetarg 
nieograniczony

   100 000,00 zł brutto                                                                                      
81 300,81 zł netto I/ II kwartał

24 Wydanie publikacji poświęconej zagadnieniom związanym ze 
zwalczaniem gat. inwazyjnych. usługa przetarg 

nieograniczony
48 000,00 zł brutto                                                                               
39 024,39 zł netto II/ III kwartał

25 Nadzór budowlany nad robotami budowlanymi w opolskich obszarach 
Natura 2000 (Infrastruktura GŚA) usługa przetarg 

nieograniczony
34 279,00 zł brutto                                                                                         
27 869,11 zł netto II/III kwartał
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