
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 228785-2014 z dnia 2014-10-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Przeciwdziałaniu antropopresji w 

wybranych rezerwatach przyrody województwa opolskiego. 1. Rezerwat przyrody Dębina - 

powiat brzeski, gmina Grodków, obręb ew. Kopice (Nadleśnictwo... 

Termin składania ofert: 2014-11-10  

 

Opole: Przeciwdziałanie antropopresji w wybranych rezerwatach przyrody 

województwa opolskiego 

Numer ogłoszenia: 380910 - 2014; data zamieszczenia: 20.11.2014 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 228785 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców 

Stalingradu 66, 45-512 Opole, woj. opolskie, tel. 77 45 26 230, faks 77 45 26 231. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeciwdziałanie antropopresji w 

wybranych rezerwatach przyrody województwa opolskiego. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca 

na Przeciwdziałaniu antropopresji w wybranych rezerwatach przyrody województwa 

opolskiego. 1. Rezerwat przyrody Dębina - powiat brzeski, gmina Grodków, obręb ew. 

Kopice (Nadleśnictwo Tułowice). Zakres i opis prac: oznakowanie drzew na załamaniach i 

wzdłuż granicy rezerwatu piktogramem wykonanym białą farbą. Piktogram należy nanieść 

farbą odporną na warunki atmosferyczne, na wysokości ok. 130 cm od ziemi. Odległość 

między znakowanymi drzewami ok 10 m (w zależności od rozmieszczenia drzew w terenie). 

Farbę do oznakowania zapewnia wykonawca. Koszt farby i wykonania szablonu piktogramu 

należy uwzględnić w ofercie na wykonanie tej usługi. Rozmiar prac: wybrane drzewa, na 

długości ok 5,3 km. 2. Rezerwat przyrody Kokorycz- powiat brzeski, gmina Grodków, obręb 

ew. Osiek Grodkowski (Nadleśnictwo Tułowice). a) Zakres i opis prac: oznakowanie drzew 

na załamaniach i wzdłuż granicy rezerwatu piktogramem wykonanym białą farbą. Piktogram 

należy nanieść farbą odporną na warunki atmosferyczne, na wysokości ok. 130 cm od ziemi. 
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Odległość między znakowanymi drzewami ok 10 m (w zależności od rozmieszczenia drzew 

w terenie). Farbę do oznakowania zapewnia wykonawca. Koszt farby i wykonania szablonu 

piktogramu należy uwzględnić w ofercie na wykonanie tej usługi. Rozmiar prac: wybrane 

drzewa, na długości ok 4 km. b) Zakres prac: dostawa i montaż dwóch szlabanów (rogatek) 

przegradzających drogę w granicach rezerwatu. Rogatka metalowa z zamkiem, obrotowa 

360° (słupek obrotowy, podpora, szlaban), przeznaczona do zamocowania w ziemi z rur 

stalowych o średnicy zewnętrznej ok. 100 mm, zabezpieczona farbą antykorozyjną i 

pomalowana emalią w pasy w kolorach białym i zielonym. Wymiar rogatki: - Grubość ścianki 

rury 3,2 - 3,5mm. - Długość - odległość między słupkami pionowymi (słupek obrotowy i 

podpora): 500 cm - Część nadziemna: 100 cm - Część podziemna: 90-100 cm - słupek 

obrotowy i podpora. Na górze podpory znajduje się zamek-urządzenie mechaniczne 

umożliwiające zablokowanie opuszczonego ramienia rogatki. Ramię obrotowe rogatki 

wzmocnione wspornikiem z rur 30-40 mm. Słupek obrotowy oraz podporę szlabanu należy 

zabetonować w gruncie. Miejsca montażu zostaną wskazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego po podpisaniu umowy. Dodatkowo Zamawiający dostarczy po 3 klucze do 

każdej z rogatek. Rozmiar prac: 2 szt. 3. Rezerwat przyrody Smolnik - powiat kluczborski, 

gmina Lasowice Wielkie, obręb ew. Szumirad (Nadleśnictwo Olesno). Zakres i opis prac: 

oznakowanie drzew na załamaniach i wzdłuż granicy rezerwatu piktogramem wykonanym 

białą farbą. Piktogram należy nanieść farbą odporną na warunki atmosferyczne, na wysokości 

ok. 130 cm od ziemi. Odległość między znakowanymi drzewami ok 10 m (w zależności od 

rozmieszczenia drzew w terenie). Farbę do oznakowania zapewnia wykonawca. Koszt farby i 

wykonania szablonu piktogramu należy uwzględnić w ofercie na wykonanie tej usługi. 

Rozmiar prac: wybrane drzewa, na długości ok 4,3 km. 4. Rezerwat przyrody Złote Bagna - 

powiat opolski, gmina Tułowice, obręb ew. Szydłów (Nadleśnictwo Tułowice). Zakres i opis 

prac: oznakowanie drzew na załamaniach i wzdłuż granicy rezerwatu piktogramem 

wykonanym białą farbą. Piktogram należy nanieść farbą odporną na warunki atmosferyczne, 

na wysokości ok. 130 cm od ziemi. Odległość między znakowanymi drzewami ok 10 m (w 

zależności od rozmieszczenia drzew w terenie). Farbę do oznakowania zapewnia wykonawca. 

Koszt farby i wykonania szablonu piktogramu należy uwzględnić w ofercie na wykonanie tej 

usługi. Rozmiar prac: wybrane drzewa, na długości ok 4,5 km. 5. Rezerwat przyrody Las 

Bukowy - powiat nyski, gmina Głuchołazy, obręb ew. Głuchołazy (UM Głuchołazy). Zakres i 

opis prac: oznakowanie drzew na załamaniach i wzdłuż granicy rezerwatu piktogramem 

wykonanym białą farbą. Piktogram należy nanieść farbą odporną na warunki atmosferyczne, 

na wysokości ok. 130 cm od ziemi. Odległość między znakowanymi drzewami ok 10 m (w 

zależności od rozmieszczenia drzew w terenie). Farbę do oznakowania zapewnia wykonawca. 

Koszt farby i wykonania szablonu piktogramu należy uwzględnić w ofercie na wykonanie tej 

usługi. Rozmiar prac: wybrane drzewa, na długości ok 3 km. 6. Rezerwat przyrody Nad 

Białką - powiat nyski, gmina Głuchołazy, obręb ew. Głuchołazy (UM Głuchołazy). Zakres i 

opis prac: oznakowanie drzew na załamaniach i wzdłuż granicy rezerwatu piktogramem 

wykonanym białą farbą. Piktogram należy nanieść farbą odporną na warunki atmosferyczne, 

na wysokości ok. 130 cm od ziemi. Odległość między znakowanymi drzewami ok 10 m (w 

zależności od rozmieszczenia drzew w terenie). Farbę do oznakowania zapewnia wykonawca. 

Koszt farby i wykonania szablonu piktogramu należy uwzględnić w ofercie na wykonanie tej 

usługi. Rozmiar prac: wybrane drzewa, na długości ok 2,2 km. 7. Rezerwat przyrody Ligota 

Dolna - powiat Strzelecki, gmina Strzelce Opolskie, obręb ew. Ligota Dolna (ANR o. Opole). 

Zakres i opis prac: oczyszczenie leja krasowego z nawiezionego materiału skalnego. 

Usunięcie ok 2,5 m3 kamieni i ziemi nawiezionych do leja. Wywiezienie materiału poza teren 

rezerwatu. Rozmiar prac: ok 2,5 m3. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00-2, 45.22.31.00-7, 34.92.84.72-7. 



SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 GABART s.c. Artur Hurek, Gabriela Hurek, ul. Stawowa 41, 47-180 Izbicko, 

kraj/woj. opolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 9850,00 

 Oferta z najniższą ceną: 9850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25259,28 

 Waluta: PLN. 

 
 


