
 

  
 

Opole, 2018-02-21 

WOF.261.1.32.2018.MS 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawę o wartości netto poniżej 30 000 € 
 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt 8 tej 
ustawy. 
 
I. Zamawiający: 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 
ul. Obrońców Stalingradu 66 (od 16.02.2018 r. ul. Firmowa) 
45-512 Opole 
e-mail: sekretariat.opole@rdos.gov.pl 
tel. 77 45 26 230  
fax. 77 45 26 231  

 
II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 
Zabezpieczenie stanowisk lęgowych ptaków poprzez dostawę i montaż płotków pod 
napięciem przeciw drapieżnikom na trzech wyspach położonych w południowo zachodniej 
części Zbiornika Nyskiego w obszarze Natura 2000.   
 
III. Określenie przedmiotu zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż płotków pod napięciem wraz z 

oprzyrządowaniem w celu zabezpieczenia stanowisk lęgowych ptaków w obszarze Natura 
2000 Zbiornik Nyski przed drapieżnikami penetrującymi wyspy. 

 
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 
Zamówień (CPV): 
31430000-9 Akumulatory elektryczne 
34928200-0 Obudowa drogowa, ogrodzenia 
31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 
45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 
2. Lokalizacja 
Lokalizację wysp w obrębie zbiornika wodnego Nysa położonego w gminie Nysa, powiat 
nyski, objętych zamówieniem przedstawiają poniższe rysunki: 

 



 

  
 

 
Rys. 1 Widok ogólny. 

 
Rys. 2 Lokalizacja i oznaczenie poszczególnych wysp. 

 
3. Zakres prac: 
A) Zakup płotków elektrycznych wraz z elementami składowymi, tj.: 
 3 szt. elektryzatorów akumulatorowych o minimalnej energii impulsu elektrycznego 4J 

wraz z 3 obudowami posiadającymi możliwość przymocowania do podłoża z możliwością 
zamknięcia na kłódkę oraz posiadającymi miejsce na akumulator; 

 6 szt. akumulatorów żelowych o pojemności 75Ah przeznaczonych do zasilania 
pastuchów elektrycznych; 

 siatki do ogrodzeń elektrycznych o rozmiarach oczek dostosowanych do ochrony przed 
dzikimi zwierzętami, głównie przed dzikami, lisami oraz kunami. Sumaryczna długość 
siatki - 1220m (średnio 406 m na jedną wyspę). Wysokość siatki powinna zawierać się w 
przedziale od 100cm do 115cm. 

 akcesoria (paliki uziemiające 3 szt., paliki wzmacniające, izolatory wkręcane, tabliczki 
ostrzegawcze, tester napięcia, prostownik do ładowania akumulatorów żelowych dla 3 



 

  
 

sztuk jednocześnie lub oddzielnie, przewody podłączeniowe do pastuchów 3szt, łączenie 
typu clip do siatki i plecionki (5,5 mm grubości ) lub szpula z drutem ocynkowanym (w 
ilości niezbędnej do poprawnego montażu ogrodzenia elektrycznego). 

Uwaga. Płotki elektryczne wraz z oprzyrządowaniem muszą być nowe, spełniać ww. 
wymagania i posiadać gwarancje min.  6 miesięcy. 

 
B) Transport płotków elektrycznych wraz z elementami składowymi na wyspy.  
Transport nie dotyczy poniżej wymienionych elementów:  
- prostownika do ładowania akumulatorów żelowych dla 3 sztuk jednocześnie lub oddzielnie,  
- 3 akumulatorów żelowych 75 Ah (pełniących funkcję zastępczą), 
- testera napięcia,  
które należy przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. 
 
C) Montaż płotków elektrycznych na wyspach: 
a) prace ziemne - przygotowanie płytkiego wykopu o parametrach określonych na rys. 3 z 

zastosowaniem narzędzi (szpadel, łopata, grabie).  

Uwaga. Ziemia z wykopów – do zagospodarowania na poszczególnych wyspach w sposób 
nie zmieniający warunków środowiskowych siedliska ptaków. 

b) przygotowanie podłoża - przy użyciu foli nieprzepuszczalnej lub półprzepuszczalnej oraz 
piasku lub żwiru o frakcji do 16mm wysypanego na powierzchni foli. 

 
Rys.3. Szkic poglądowy: montaż płotków pod napięciem. 

 
 
c) posadowienie palików wzmacniających - należy zastosować drewniane paliki 

wzmacniające o parametrach jak na rys. 3 (średnica min. 7cm, wysokość 100-115cm 
nad ziemia, 40 cm wkopane w ziemię) w celu usztywnienia konstrukcji w odstępach co 
2,5 m; na palikach należy zastosować izolatory wkręcane w celu zainstalowania siatki 
(po 3 szt. na każdy palik wzmacniający); 

d) montaż siatki ogrodzenia elektrycznego za pomocą wkrętów izolacyjnych na 
drewnianych palikach wzmacniających. Łączenie segmentów siatki  za pomocą clipsów 
lub druta ocynkowanego (w zależności od instrukcji producenta siatki). W zestawie 



 

  
 

siatka może zawierać plastikowe paliki wzmacniające (to jednak nie wyklucza 
zastosowanie drewnianych palików wzmacniających określonych powyżej w punkcie c). 
W jednym miejscu łączenia początku siatki z końcem siatki utworzyć możliwość 
tymczasowego przejścia do środka ogrodzonego obszaru w momencie wyłączenia 
elektryzatora i rozpięcia obiegu elektrycznego; 

e) podłączenie elektryzatora i akumulatora wraz z palikami uziemiającymi - według 
instrukcji ich producentów – na każdej wyspie należy zamontować  1 akumulator 
(łącznie 3 sztuki).  

f) umieszczenie na płotkach tabliczek ostrzegawczych, że płot jest pod napięciem. 
Tabliczki powinny zostać rozmieszczone równomiernie - w odległości 50 metrów jedna 
od drugiej (montaż na siatce), tak aby informacja była widoczna od strony wody. 

UWAGA: 
Siatka ogrodzenia elektrycznego (za wyjątkiem drewnianych palików 

wzmacniających, które pozostaną na wyspach do 2021r.) musi być możliwa do 
zdemontowania po zakończeniu sezonu lęgowego na okres zimy. 
Na powierzchni wyspy I (ok. 1,26ha, co stanowi 20% całej powierzchni wyspy), na wyspie II i 
III (na całej powierzchni) montaż płotków elektrycznych powinien być przeprowadzony w 
odległości 0,5 metra od linii brzegowej, przy czym ostateczna lokalizacja będzie wskazana 
przez pracownika RDOŚ. 

 

    
Rys.4. Stan wyspy I w dniu 18.12.2017r.            Rys. 5. Stan wyspy II w dniu 18.12.2017r. 
( 20% powierzchni wyspy jest odkrzaczona)      ( cała wyspa jest odkrzaczona)  

 

 
Rys. 6. Stan wyspy III w dniu 18.12.2017r.   

(cała wyspa jest odkrzaczona). 
 
 



 

  
 

IV. Wymagania stawiane Wykonawcom: 
 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: posiada uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania, posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 

V. Kryteria oceny ofert 
 

Kryteria wyboru Znaczenie 

Cena (P1) 100 % 

 
Kryterium „Cena” (P1) - waga 100 % : Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie 
ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na 
Formularzu Oferty. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie 
poniższego wzoru: 

P1 = 	
	
	푥	100% x 100 

 
gdzie:   
P1 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” 
C n – cena brutto oferty najniższej 
C b – cena brutto oferty badanej 

 
 
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w 
postepowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę 
punków. 
 
VI. Sposób realizacji zamówienia: 
1. Faktura VAT za wykonaną dostawę zostanie wystawiona na Regionalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66 (od 16.02.2018 r. 
ul. Firmowa), 45-512 Opole, NIP: 754-29-54-917. 
Oryginał faktury Wykonawca przekaże do siedziby Zamawiającego. 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony 
protokół odbioru przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zapłaci, zgodnie z formularzem oferty, za  dostawę i montaż płotków pod 
napięciem. 

4. Formą płatności za wykonanie zamówienia będzie przelew na rachunek bankowy 
Wykonawcy z co najmniej 30 - dniowym terminem płatności wystawionym na fakturze. 

5. Zamawiający nie przewiduje płatności na podstawie faktur częściowych oraz wypłacania 
zaliczki. 

6. Zamawiający nie przewiduje zmian w drodze aneksu do uzgodnionej ceny za wykonaną 
usługę. 

7. W przypadku nie wykonania usługi zgodnie z umową Wykonawca zobowiązany jest do 
zapłaty kary umownej. 

8. Wykonawca gwarantuje należytą jakość związaną z montażem płotków elektrycznych 
wraz z oprzyrządowaniem i udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 6 miesięcy licząc 
od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie strony protokół odbioru przedmiotu umowy. 



 

  
 

9. Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt objęty jest gwarancją producenta na okres 
(zgodnie z informacją podaną w formularzu ofertowym). Wykonawca udziela 
Zamawiającemu gwarancji wraz z serwisem gwarancyjnym na sprzęt na okres tożsamy z 
okresem gwarancji producenta sprzętu, nie krótszym niż 6 miesięcy. Jeśli producent 
danego elementu nie udziela gwarancji producenta lub okres gwarancji jest krótszy niż 6 
miesięcy, gwarancji Zamawiającemu udziela Wykonawca na okres 6 miesięcy licząc od 
dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie strony protokół odbioru przedmiotu umowy. 

10. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Ochrona in situ wybranych siedlisk i 
gatunków w opolskich obszarach Natura 2000” współfinansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 (POIS.02.04.00-
00-0117/16). 

 
VII. Termin wykonania: 
Przedmiot umowy będzie wykonany do dnia 30.03.2018r. 
 
VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
Oferty należy dostarczyć według załączonego formularza do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66 (od 16.02.2018 r. ul. Firmowa), 45-512 
Opole, pokój 4.31 A, lub wysłać na adres poczty elektronicznej: zampub.opole@rdos.gov.pl 
do dnia 28.02.2018 r. 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. 
 
IX. Wskazanie osób upoważnionych do kontaktu z wykonawcami 
Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są 
przedstawiciele Zamawiającego: 
- w kwestiach proceduralnych – Magdalena Spychalska – pok. 4.19, tel. 77-45-26-252, 
- w kwestiach merytorycznych – Irena Kania-Surowiec – pok. 4.15, tel. 77-45-26-244. 
 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania 
przyczyny. 
 
Załączniki: 
 
1. Formularz ofertowy.  
2. Istotne postanowienia umowy.



 

   
 

Załącznik nr 1 

WOF.261.1.32.2018.MS 
Formularz ofertowy 

dot. wykonania przedmiotu umowy polegającym na zabezpieczeniu stanowisk lęgowych 
ptaków poprzez dostawę i montaż płotków pod napięciem przeciw drapieżnikom na trzech 
wyspach położonych w południowo zachodniej części Zbiornika Nyskiego w obszarze Natura 
2000.   
 
Zleceniodawcą jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców 
Stalingradu 66 (od 16.02.2018 r. ul. Firmowa), 45-512 Opole. 
 
Dane wykonawcy: 
Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 
Adres:  ……………………………………………………...…….………………… 
NIP:  ……………………………………………………...…….………………… 
REGON: ……………………………………………………...…….………………… 
Nr telefonu: ……………………………………………………...…….………………… 
Adres e-mail: ……………………………………………………...…….………………… 
 
1. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia, oferuję jego wykonanie zgodnie 

z wymogami Zamawiającego za kwotę ryczałtową brutto: ……..…….…….. zł 
(słownie:……………..………………………….……..………………………………………….) 

2. Oświadczam, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i spełnia parametry techniczne 
określone przez Zamawiającego. 

3. Oświadczam, że posiadam niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę 
i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia.  

4. Oświadczam, że zapoznałem się z istotnymi warunkami umowy i akceptuję je bez 
zastrzeżeń. 

5. Oświadczam, że gwarantuję należytą jakość związaną z montażem płotków 
elektrycznych wraz z oprzyrządowaniem i udzielam Zamawiającemu gwarancji na okres 
6 miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie strony protokół odbioru 
przedmiotu umowy. 

6. Oświadczam, że oferowany sprzęt objęty jest gwarancją producenta na okres: 
a) Elektryzator    …….. m-cy 
b) Akumulator    …….. m-cy 
c) Siatka do ogrodzenia elektrycznego …….. m-cy 
d) Tester napięcia    …….. m-cy 
e) Prostownik do ładowania akumulatorów …….. m-cy 
f) Inne elementy nie wymienione wyżej, ale wchodzące w skład płotka 

elektrycznego    …….. m-cy 
 
 
 

………………………………….                                               ……………………. 
miejscowość, data      /podpis Wykonawcy/ 



 

   
 

Załącznik nr 2 

WOF.261.1.32.2018.MS 
 

Istotne postanowienia umowy / Wzór umowy 
 

Zawarta w dniu ……………… 2018 roku w Opolu pomiędzy: 
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66 
(od 16.02.2018 r. ul. Firmowa), 45-512 Opole, NIP 754 29 549 17, REGON 160221317,  
zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 
1) ……………..- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 
a 
firmą ……………….., z siedzibą w ……………….. przy ul. ………………..wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr ……………….., NIP ……………….. REGON 
……………….., 
zwanego dalej "Wykonawcą" reprezentowaną przez: 
1) ……………….. 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1  
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zabezpieczenie stanowisk lęgowych ptaków poprzez 
dostawę i montaż płotków pod napięciem przeciw drapieżnikom na trzech wyspach 
położonych w południowo zachodniej części Zbiornika Nyskiego w obszarze Natura 2000, 
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego, 
które stanowi załącznik do umowy.  
2. Wszelkie koszty związane w wykonaniem przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, tj. 
koszty zakupu, transportu i montaż sprzętu ponosi Wykonawca. 
 

§ 2  
Termin wykonania 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać określony w § 1 przedmiot umowy w terminie do 30 
marca 2018 r. 

§ 3  
Wynagrodzenie 

1. Wykonawca za zrealizowanie zamówienia objętego niniejszą umową otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości brutto:………………..zł (słownie złotych: 
………………………………………….…). 

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, składają się wszystkie koszty związane 
z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Podana kwota jest kwotą brutto 
(zawiera podatek VAT). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ostatecznym i nie podlega 
negocjacjom. 

 
§ 4  

Zasady rozliczenia 
1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

VAT w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, z rachunku 
Zamawiającego na konto Wykonawcy. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest 
podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony protokół odbioru przedmiotu umowy. Osobą 
upoważnioną do podpisania ww. protokołu odbioru jest Naczelnik Wydziału Ochrony 
Przyrody i Obszarów Natura 2000. 



 

   
 

2. Protokolarny odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, nastąpi po zgłoszeniu 
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, najpóźniej w dniu 30.03.2018 r. 
w godzinach 08:00 – 12:00. 

§ 5 
Gwarancja 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, funkcjonalność i parametry 
techniczne zamontowanego sprzętu oraz oświadcza, iż – sprzęt jest fabrycznie nowy, 
spełnia założone parametry techniczne, normy bezpieczeństwa obsługi oraz znajduje się 
w stanie nieuszkodzonym i wolnym od wad. 

2. Wykonawca gwarantuje należytą jakość związaną z montażem płotków elektrycznych 
wraz z oprzyrządowaniem i udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 6 miesięcy 
licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie strony protokół odbioru przedmiotu 
umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt objęty jest gwarancją producenta na okres 
………………………………………………………………………………………………………. 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji wraz z serwisem gwarancyjnym na 
sprzęt na okres tożsamy z okresem gwarancji producenta sprzętu, nie krótszym niż 6 
miesięcy, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie strony protokół odbioru 
przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zalanie płotków w wyniku zmiany poziomu 
wody w zbiorniku. 

 
§ 6  

Odpowiedzialność odszkodowawcza 
1. W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki.  

2. Jeżeli zwłoka w usłudze przekroczy 7 dni w stosunku do terminu określonego 
w umowie, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, 
a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy.  

3. Jeżeli rozwiązanie umowy następuje wskutek okoliczności, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia 
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 3 umowy.  

4. W przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, a 
w szczególności w przypadku niedotrzymania warunków gwarancji, opisanych w § 5, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości 
uszkodzonego lub unieruchomionego sprzętu, liczonej według wartości przedstawionej 
na fakturze zakupu, za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
 

§ 7 
Źródło finansowania 

1. Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0117/16 
„Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000”, 
współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014 – 2020 

§ 8  
Przepisy ogólne 

1. Zmiany postanowień zawartej umowy nastąpić mogą za zgodą obu stron wyrażoną, pod 
rygorem nieważności, na piśmie.  

2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 



 

   
 

Cywilnego. 
3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 9  
Liczba egzemplarzy umowy 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy.  

§ 10 
Polityka środowiskowa 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Środowiskową Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Opolu, dostępną pod adresem: http://opole.rdos.gov.pl/emas-3 i 
zobowiązuje się do jej przestrzegania w trakcie realizacji umowy. 
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