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Opole, 2017-06-22 
WOF.261.1.45.2017.MPi 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonanie zamówienia 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 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) na podstawie 
art. 4 pkt 8 tej ustawy. 

I. Zamawiający: 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 
ul. Obrońców Stalingradu 66 
45-512 Opole 
e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl 
tel. 77 45 26 230 
fax. 77 45 26 231 
 
II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Montaż tablic urzędowych w opolskich obszarach Natura 2000.  
 
III. Określenie przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na oznakowaniu opolskich obszarów 
Natura 2000 62 tablicami informującymi o ich nazwie, tj: obszaru Natura 2000 Dolina Małej 
Panwi, obszaru Natura 2000 Forty Nyskie, obszaru Natura 2000 Góra Św. Anny, obszaru 
Natura 2000 Góry Opawskie, obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie, obszar Natura 2000 
Lasy Barucickie, obszaru Natura 2000 Kamień Śląski, obszaru Natura 2000 Łęg 
Zdzieszowicki, obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Chrząstowic, obszaru Natura 2000 
Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą, obszaru Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-
Burgrabicka, obszaru Natura 2000 Rozumicki Las, obszaru Natura 2000 Szumirad, obszaru 
Natura 2000 Teklusia, obszaru Natura 2000 Żywocickie Łęgi wraz z usunięciem części 
dotychczasowych tablic, z możliwością wykorzystania elementów składowych istniejących 
tablic (mocowania, słupki itp.), tj.: 
 
Lp. Nazwa obszaru Lokalizacja Liczba tablic 

do 
posadowienia 

Liczba 
tablic do 
usunięcia 

Uwagi 

1. 
 

Obszar Natura 
2000 
Dolina Małej 
Panwi 

Woj. opolskie, powiat 
oleski i strzelecki 

4 4 Na potrzeby 
wykonania tablicy 
można wykorzystać 
elementy usuwanych 
tablic. 

2. Obszar Natura 
2000 
Forty Nyskie 

Woj. opolskie, powiat  
nyski 

4 3 j.w. 

3. Obszar Natura 
2000 

Woj. opolskie, powiat  
krapkowicki i 

2 2 j.w. 
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Góra Św. Anny strzelecki 
4. Obszar Natura 

2000 
Góry Opawskie 

Woj. opolskie, powiat  
głubczycki, nyski i 
prudnicki 

12 10 Na potrzeby 
wykonania tablicy 
można wykorzystać 
elementy usuwanych 
tablic. Jedną tablicę 
należy zamocować 
na słupkach 
istniejącej tablicy RP 
Nad Białką. 

5. Obszar Natura 
2000 Grądy 
Odrzańskie 

Woj. opolskie, powiat 
brzeski i opolski 

8 0  

6. Obszar Natura 
2000 
Lasy Barucickie 

Woj. opolskie, powiat  
brzeski i 
namysłowski 

6 3 Na potrzeby 
wykonania tablicy 
można wykorzystać 
elementy usuwanych 
tablic. 

7. Obszar Natura 
2000 
Kamień Śląski 

Woj. opolskie, powiat  
krapkowicki i 
strzelecki 

4 5 j.w. 

8. Obszar Natura 
2000 
Łęg 
Zdzieszowicki 

Woj. opolskie, powiat  
kędzierzyńsko-
kozielski i 
krapkowicki 

3 3 j.w. 

9. Obszar Natura 
2000 
Łąki w okolicach 
Chrząstowic 

Woj. opolskie, powiat  
opolski 

6 5 j.w. 

10. Łąki w okolicach 
Kluczborka nad 
Stobrawą 

Woj. opolskie, powiat  
kluczborski 

5 6 j.w. 

11. Ostoja 
Sławniowicko-
Burgrabicka 

Woj. opolskie, powiat  
nyski 

2 2 j.w. 

12. Obszar Natura 
2000 
Rozumicki Las 

Woj. opolskie, powiat  
głubczycki 

1 0 Montaż tablicy na 
słupkach tablicy RP 
Rozumice 

13. Obszar Natura 
2000 Szumirad 

Woj. opolskie, powiat  
kluczborski 

3 3 Na potrzeby 
wykonania tablicy 
można wykorzystać 
elementy usuwanych 
tablic. 2 tablice 
należy zamocować 
na słupkach RP 
Smolnik. 

14. Obszar Natura 
2000 
Teklusia 

Woj. opolskie, powiat  
kluczborski 

1 0 j.w. 

15. Obszar Natura 
2000 
Żywocickie Łęgi 

Woj. opolskie, powiat  
krapkowicki 

1 1 j.w. 

 Razem:  62 48  
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Poniżej zdjęcia wybranych tablic przeznaczonych do usunięcia:  
 
 

 
 

 
 
Uwaga: Wykonawca winien przedstawić dokumenty potwierdzające przekazanie usuwanego 
odpadu - niewykorzystane elementy usuwanych tablic (kserokopia karty przekazania odpadu 
lub oświadczenie o wykorzystaniu na potrzeby prowadzonej działalności). 
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2. Zakres zamówienia obejmuje: 
1) Wykonanie  62 szt. tablic zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. Nr 268, poz. 
2665).Tablice, należy wykonać w systemie znaków drogowych z wyprofilowanej blachy 
ocynkowanej stalowej lub blachy aluminiowej o grubości ok. 1,25 mm - 1,5 mm.). 
Elementy graficzne tablicy należy wykonać z materiałów odpornych na warunki 
atmosferyczne ze szczególnym uwzględnieniem promieniowania UV. Wykonawca 
winien uzyskać akceptację projektu graficznego przed wykonaniem tablic. 
Wzór (przykład) tablicy przedstawia poniższa rycina:  

 
 

Treść przykładowej tablicy: ,,OBSZAR NATURA 2000 DOLINA MAŁEJ PANWI”.  
 

2) Wykonanie konstrukcji montażowej do każdej z tablic, tj. uchwytów montażowych                      
i słupków (po 2 słupki na tablicę) o średnicy ok. 60 mm i długości umożliwiającej montaż 
tablicy na wysokości min. 1,8 m. (odległość od ziemi do dolnej krawędzi tablicy). Słupki, 
uchwyty i śruby montażowe zabezpieczone przed korozją (ocynkowane lub malowane 
w kolorze szarym). Możliwe jest wykorzystanie elementów usuwanych tablic – spełniają 
wymogi Zamawiającego. Całą konstrukcję należy osadzić w gruncie i wzmocnić                     
w zależności od warunków glebowych kamieniami, a następnie zalać betonem                        
i przykryć warstwą maskującego gruntu. 

3) Transport do i z miejsc montażu poszczególnych tablic. 
4) Posadowienie ww. tablic w  lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego 

(zamawiający wskaże szczegółową lokalizację każdej tablicy przed jej posadowieniem). 
Zamawiający wskaże również tablice przeznaczone do usunięcia. 

 
IV. Wymagania: 
1. 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. 
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V. Kryteria oceny ofert 
Kryteria wyboru Znaczenie 

Cena 100 % 

 
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
 
VI. Sposób realizacji zamówienia: 
1. Faktura VAT/ rachunek za wykonaną usługę zostanie wystawiona na Regionalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, 
NIP: 754-29-54-917. Oryginał faktury/ rachunku Wykonawca przekaże do siedziby 
Zamawiającego. 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku za wykonanie przedmiotu 
zamówienia jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru 
potwierdzającego wykonanie zamówienia zgodnie z umową, bez zastrzeżeń. 

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

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

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

6. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 
VII. Termin wykonania: 
Do  30 września 2017 r. 
 
VIII. Miejsce i termin składania ofert:  
Oferty należy dostarczyć wg załączonego formularza (załącznik nr 1) do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, pokój 
4.31 A, lub wysłać na adres: RDOS.opole@rdos.gov.pl do dnia   28 czerwca 2017 r.  
 
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, tel. 77 45 26 249, 
- w kwestiach merytorycznych – Paulina Szczepańska, tel. 77 45 26 246. 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania 
przyczyny. 

Załączniki: 
1. formularz ofertowy 
2. wzór umowy   


