
 
 

 

Opole, 2017-04-24 

WOF.261.1.12.2017 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi 

polegającej na wykonaniu zadań 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, w latach 

2017-2019 (w tym: usuwanie rdestowców na potrzeby ochrony siedlisk *91F0 i 

91E0 w obszarach Natura 2000: Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej, Przyłęk nad 

Białą Głuchołaską i Żywocickie Łęgi, na okres 1-go roku – 2017 r.) 

 
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-006/15  

„Ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych położonych na obszarze województwa opolskiego”, 

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  

na lata 2014-2020. 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, działając w trybie art. 86 ust. 5 

ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z 

późn. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert. 

1. Część I: ,,Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnych gatunków 

roślin, tj. niecierpka gruczołowatego oraz rdestowców, w granicach obszaru 

Natura 2000 Żywocickie Łęgi”  

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 74 400,00zł brutto 

 

Nie wpłynęła żadna oferta na część I. 

 

2. Część II – ,,Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnego gatunku 

rośliny z rodzaju rdestowiec w granicach obszaru Natura 2000 Opolska Dolina 

Nysy Kłodzkiej” 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 33 600,00zł brutto 

 

Nie wpłynęła żadna oferta na część II. 

 

3. Część III – ,,Wykonanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnych gatunków 

roślin, tj. niecierpka gruczołowatego oraz rdestowców, w granicach obszaru 

Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską” 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 274 000,00zł brutto 

 

Nie wpłynęła żadna oferta na część III. 

 

4. Część IV – ,,Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu działań ochronnych 

na murawach kserotermicznych w rezerwacie przyrody Góra Gipsowa” 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 55 000,00zł brutto 



 

 
Lp 

Nazwa i adres Oferentów, którzy 
złożyli oferty w terminie 

Cena oferty 
 

1 

Prace Wysokościowe  
Tomasz Bąkowski 
ul. Asnyka 19/8 
62-800 Kalisz 

59 400,00 zł 
brutto 

 

 

 

5. Część V –,,Wykonanie usługi polegającej na zwalczaniu inwazyjnego barszczu 

Sosnowskiego na terenie rezerwatu przyrody Góra Gipsowa i na obszarach z 

nim sąsiadujących” 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 126 900,00zł brutto 

 
Lp 

Nazwa i adres Oferentów, którzy 
złożyli oferty w terminie 

Cena oferty 
 

1 
Prace Wysokościowe Tomasz 
Bąkowski 
ul. Asnyka 19/8, 62-800 Kalisz 

145 800,00 zł brutto 
 

2 

Ochrona Krajobrazu Przyrodniczego 
Marek Pastwa 
ul. Wróblewskiego 15a/8 
66-400 Gorzów Wielkopolski 

116 797,59 zł brutto 

 

 

 

W.w Wykonawcy wyrazili zgodę na warunki płatności, terminy wykonania zamówienia i okres 

gwarancji określone w SIWZ przez Zamawiającego. 

 

Ww. Wykonawcy w terminie 3 dni od przekazania ww. informacji, tj. do dnia 27.04.2017 r. 

zobowiązani są złożyć oświadczenia o przynależności (lub jej braku) do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 


