
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 14 000 € 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Zamawiający/RDOŚ w Opolu) zwraca się z zapytaniem ofertowym  

na usługę zamieszczenia ogłoszenia prasowego zawierającego obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu o przyjęciu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kamień Śląski PLH160003.  

Zamawiający: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 

ul. Obrońców Stalingradu 66 

45-512 Opole 

tel. 77/ 4526250, fax. 77/4526231 

I. Termin świadczenia usług: 

Ogłoszenie powinno ukazać się w dniu 12.04.2014 r. 

II. Miejsce realizacji zamówienia:  

Ogłoszenie powinno ukazać się w prasie obejmującej swym zasięgiem województwo opolskie. 

III. Przedmiot zapytania: 

Publikacja obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu ws. przyjęcia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Kamień Śląski PLH160003. Ogłoszenie powinno zawierać treść oraz układ 

graficzny według wzoru podanego w załączniku nr 2. Ogłoszenie czarno - białe, w module. Rozmiar - 

możliwie jak najmniejszy, ale pozwalający zachować czytelność czcionki. 

IV. Sposób oraz termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania formularzu ofertowym, zgodnie z podaną specyfikacją. 

Oferty należy przesyłać na adres e-mail: Anna.Wahlig.opole@rdos.gov.pl lub faxem na numer 77/4526231. 

Termin składania ofert: 07.04.2014 r. godz. 15.30. 

Uwaga: Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 

V.  Kryteria wyboru oferty. 

Spośród ofert spełniających wymogi zamawiającego, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo  

na podstawie przedstawionych cen jednostkowych.  

VI. Płatności. 

Formą płatności będzie przelew na rachunek bankowy wykonawcy z co najmniej 21- dniowym terminem 

płatności wystawionym na fakturze sprzedaży. Płatności będą dokonywane na podstawie przedstawionych 



 

w ofercie cen jednostkowych Zamawiający nie przewiduje, zmian w drodze aneksu do uzgodnionej ceny za 

wykonaną pracę. 

 

VII. Uwagi końcowe. 

Na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. 

Nr 113, poz.759 z późn. zm.), w prowadzonym postępowaniu nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Wzór obwieszczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTY 

 

Regionalna Dyrekcja  

Ochrony Środowiska w Opolu 

ul. Obrońców Stalingradu 66 

45-512 Opole 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………… 

(Wykonawca) 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące publikacji obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu o przyjęciu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kamień Śląski PLH160003.,  

w formie ogłoszenia w prasie o zasięgu województwa opolskiego składam ofertę według poniższej specyfikacji. 

 

1. Publikacja ogłoszenia: 

Przedmiot wyceny Kwota brutto  

Obwieszczenie wg. wzoru z zał. 2 – data publikacji 

12.04.2014 r. 

 

 

2. Termin płatności: ……………………. 

 

Jednocześnie oświadczam, że posiadam odpowiedni potencjał techniczny oraz niezbędne zasoby  

do realizacji niniejszego zamówienia.  

 

……………………., dn…………..                                                    ………………………………. 
(miejscowość, data)                                                                                                                                                (podpis osoby składającej ofertę)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2  

 

WPN.6320.X.2014.AW                  Opole, dn.12.04.2014 r. 
 

OBWIESZCZENIE 

 Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 28 ust. 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz.627 z późn. zm.) 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 
informuje 

o przyjęciu, tj. ustanowieniu oraz wejściu w życie z dniem 15 kwietnia 2014 r. zarządzenia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kamień Śląski PLB160003 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 895). 

Z treścią ww. dokumentu można zapoznać się w siedzibie RDOŚ w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 
66, 45-512 Opole oraz na stronie internetowej http://opole.rdos.gov.pl w dziale „Natura 2000”. 

 

 


