
 
 

Opole, 2017-06-23  

 

WOF.082.13.12.2017.RD 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na usługę 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: sekretariat.opole@rdos.gov.pl 
tel. 77 45 26 230 
fax. 77 45 26 231 

 
II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Usługa polegająca na wykonaniu i montażu w terenie trwałych plakatów informacyjnych na 
potrzeby prawidłowego oznaczenia miejsca realizacji projektu pn. „Ochrona zagrożonych 
siedlisk przyrodniczych położonych na obszarze województwa opolskiego”. 
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Ochrona zagrożonych siedlisk 
przyrodniczych położonych na obszarze województwa opolskiego” (RPOP.05.01.00-16-
006/15), współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 
 
III. Określenie przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu i montażu w terenie trwałych 
plakatów informacyjnych na potrzeby prawidłowego oznaczenia miejsca realizacji projektu 
pn. „Ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych położonych na obszarze województwa 
opolskiego”. 
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 
Zamówień (CPV):  

- 30195000-2 Tablice 
 

1. Zakres zamówienia. 
Zamówienie obejmuje: 

a) wykonanie 16 szt. trwałych plakatów informacyjnych o rozmiarze A3, wykonanych z 
odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa, tj. płyty PCV o grubości min. 6 mm, 
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; 

b) montaż w terenie 16 szt. plakatów w lokalizacjach i w sposób wskazany w pkt 2. 
c) transport na i z miejsc montażu. 
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2. Lokalizacja i sposób montażu. 
a) W poniższej tabeli przedstawiono obszary, które będą podlegać znakowaniu (miejsca 

realizacji projektu) wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi lokalizacji i sposobu 
montażu plakatów. 

Lp. Nazwa obszaru (miejsca 
realizacji projektu) 

Lokalizacja montażu 
plakatów  

(numer działki, nazwa 
obrębu ewid.)* 

Sposób montażu plakatów na słupku: 

1 RP Bażany 703/162 Bażany Istniejącym (na słupku tablicy urzędowej 
informującej o nazwie obszaru) 

2 RP Boże Oko 565 Klucz Nowym (konieczność montażu słupka 
metalowego) 

3 RP Góra Gipsowa 341/2 Dzierżysław Istniejącym (na słupku tablicy informującej o 
walorach obiektu umieszczonej przy wiacie) 

4 RP Jaśkowice 120/2 Ligota Prószkowska Istniejącym (na słupku tablicy urzędowej 
informującej o nazwie obszaru) 

5 RP Jeleni Dwór 1678 Chrzelice Istniejącym (na słupku tablicy urzędowej 
informującej o nazwie obszaru) 

6 RP Lesisko 59/1 Żyrowa Istniejącym (na słupku tablicy urzędowej 
informującej o nazwie obszaru) 

7 RP Leśna Woda 599 Dobrzyń Nowym (konieczność montażu słupka 
metalowego) 

8 RP Lubsza 254/1 Rogalice Istniejącym (na słupku tablicy urzędowej 
informującej o nazwie obszaru) 

9 Obszar Natura 2000 
Opolska Dolina Nysy 
Kłodzkiej 

17/1 Osiek Grodkowski Istniejącym (na słupku tablicy urzędowej 
informującej o nazwie obszaru) 

10 RP Płużnica 138/1 Błotnica Strzelecka Istniejącym (na słupku tablicy urzędowej 
informującej o nazwie obszaru) 

11 RP Przyłęk 363 Przełęk Istniejącym (na słupku tablicy urzędowej 
informującej o nazwie obszaru) 

12 Obszar Natura 2000 
Przyłęk nad Białą 
Głuchołaską 

272/1 Przełek Istniejącym (na słupku tablicy urzędowej 
informującej o nazwie obszaru) 

13 RP Przylesie 1076 Przylesie Istniejącym (na słupku tablicy urzędowej 
informującej o nazwie obszaru) 

14 RP Przysiecz 200 Przysiecz Istniejącym (na słupku tablicy urzędowej 
informującej o nazwie obszaru) 

15 RP Rogalice 138/2 Rogalice Nowym (konieczność montażu słupka 
metalowego) 

16 Obszar Natura 2000 
Żywocickie Łęgi 

159/3 Żywocice Istniejącym (na słupku tablicy urzędowej 
informującej o nazwie obszaru) 

* Miejsca montażu plakatów przedstawiono dodatkowo na załączonych do zapytania 

ofertowego zrzutach ekranowych map (załącznik nr 4 – miejsca zaznaczono żółtą kropką) 
oraz na warstwie informacyjnej w formacie ESRI *shp (załącznik nr 5). 
 

b) Plakaty zamontowane będą za pomocą metalowej obejmy mocującej 
(zabezpieczonej przed korozją - ocynkowanej lub malowanej w kolorze szarym) na 
istniejących słupkach urzędowych tablic informujących o nazwie obszaru (rezerwatu 
przyrody lub obszaru Natura 2000).  
Dodatkowo w przypadku rezerwatów przyrody: Boże Oko, Leśna Woda i Rogalice (3 
plakaty), zachodzi konieczność uprzedniego montażu słupka metalowego o średnicy 
ok. 60 mm i długości 3 m z kapturkiem przeciwdeszczowym oraz przyspawaną kotwą 
do zabetonowania. Słupki, metalowe obejmy i śruby montażowe zabezpieczone 
przed korozją (ocynkowane lub malowane w kolorze szarym). Całą konstrukcję 
należy osadzić w gruncie (na głębokość minimum 0,5 m) i wzmocnić w zależności od 
warunków glebowych. 



 
 
IV. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia 

1. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby przy realizacji zamówienia zachowane 
zostały wszystkie wymogi bezpieczeństwa i przestrzegane odpowiednie przepisy 
BHP. 

2. O terminie przystąpienia do wykonania usługi Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego na minimum trzy dni robocze przed planowanym jej rozpoczęciem. 

 
 
V. 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. 
 
 
VI. Kryteria oceny ofert 

Kryteria wyboru Znaczenie 

Cena 100 % 

 
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
 
 
VII. Sposób realizacji zamówienia: 

1. Faktura VAT 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 Wykonawca przekaże do siedziby 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający zapłaci, zgodnie z formularzem oferty, za usługę polegającą na 
wykonaniu i montażu w terenie trwałych plakatów informacyjnych na potrzeby 
prawidłowego oznaczenia miejsca realizacji projektu pn. „Ochrona zagrożonych 
siedlisk przyrodniczych położonych na obszarze województwa opolskiego”. 

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

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

 
VIII. Termin wykonania: 
Usługa zostanie wykonana do 31 lipca 2017 r. 
 
IX. Miejsce i termin składania ofert:  
Oferty należy dostarczyć wg załączonego formularza do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, pokój 4.31 A, lub wysłać 
na adres poczty elektronicznej: radoslaw.dembinski.opole@rdos.gov.pl do 30.06.2017 r.  
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X. 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. 77-45-26-249, 
- w kwestiach merytorycznych – Radosław Dembiński – pok. 4.19, tel. 77-45-26-249. 
 
 
 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania 
przyczyny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy. 
2. Istotne postanowienia umowy. 
3. Wzór plakatu. 
4. Zrzuty ekranowe map z planowaną lokalizacją tablic/plakatów. 
5. Warstwa informacyjna w formacie ESRI *shp z lokalizacją tablic plakatów. 
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Formularz ofertowy 

 

dot. usługi polegającej na wykonaniu i montażu w terenie trwałych plakatów informacyjnych 

na potrzeby prawidłowego oznaczenia miejsca realizacji projektu pn. „Ochrona zagrożonych 

siedlisk przyrodniczych położonych na obszarze województwa opolskiego”. 

 

Wykonawca: (nazwa, adres, NIP, REGON, nr telefonu, e-mail) 

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 posiadam niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę 

i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia.  

3. Oświadczam, że zapoznałem się z istotnymi postanowieniami umowy i akceptuję je bez 

zastrzeżeń.  

 

 

 

 

 

 

…………………………. 

Miejscowość, Data 

 

             

       ……………………………………………… 

             /podpis Wykonawcy/ 
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Istotne postanowienia umowy / Wzór umowy 

 

Zawarta w dniu ……………… 2017 roku w Opolu pomiędzy: 
Skarbem Państwa - Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu z siedzibą w Opolu 
przy ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, NIP 7542954917, REGON 160221317,  
zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 
1) Panią Alicję Majewską - 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 usługa polegająca na wykonaniu i montażu w terenie 
trwałych plakatów informacyjnych na potrzeby prawidłowego oznaczenia miejsca realizacji 
projektu pn. „Ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych położonych na obszarze 
województwa opolskiego”, zgodnie z wymogami określonymi w prowadzonym ,,Rozpoznaniu 
cenowym na usługę polegającą na wykonaniu i montażu w terenie trwałych plakatów 
informacyjnych na potrzeby prawidłowego oznaczenia miejsca realizacji projektu pn. 
„Ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych położonych na obszarze województwa 
opolskiego””, które stanowi załącznik nr 1 do umowy, odnośnie którego zostanie 
sporządzony protokół odbioru przedmiotu umowy, potwierdzający jego wykonanie zgodnie z 
umową, bez zastrzeżeń. 
 

§ 2  
Termin wykonania 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać określony w § 1 przedmiot umowy w terminie do  
31 lipca 2017 r. 
 

§ 3  
Wynagrodzenie 

1. Wykonawca za zrealizowanie całości 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 
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 Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu umowy. Osobą 
upoważnioną do podpisania protokołu odbioru jest Naczelnik Wydziału Organizacyjno - 
Finansowego. 

§ 5  
Odpowiedzialność odszkodowawcza 

1. W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Jeżeli zwłoka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu 
określonego w umowie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, 
a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy. 

3. Jeżeli odstąpienie od 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. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
 

§ 6  
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. 

 
§ 7  

Liczba egzemplarzy umowy 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy,  
dwa dla Zamawiającego. 

 
§ 8 

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

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
    

    
 


