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Opole, dnia 8.10.2014 r. 
 
 
 
dot. dokonania zmiany w treści Rozpoznania cenowego na wykonanie zamówienia o 
wartości netto poniżej 30 000 €, na przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatów, pn. 
„GIS w obszarze Natura 2000” dla 5 pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Opolu. 
 

Jest:  
 
Określenie przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 3 dniowego szkolenia (w godz. 8.00 do 

15.00 z uwzględnieniem 2 przerw po 15 min. każdego dnia szkolenia) w siedzibie 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 

obejmującego swym zakresem, min. 

- omówienie programu ArcGIS (ArcMap, ArcCatalog) 

- omówienie budowy bazy danych stworzonej w oparciu o Standard Danych GIS w 
Ochronie Przyrody (SDGIS 3.03.01) wraz z jego adaptacją do zarządzania obszarami 
Natura 2000 („PIK” 2013.2). Standardy dostępne na stronie: 
(www.gdos.gov.pl/ProjectCategories/viewProject/8/2/0/71/Materialy_do_pobrania) 

- zasilanie ww. bazy danymi, w tym ze źródeł zewnętrznych (serwisy WMS, WFS); 
- zarządzanie danymi przestrzennymi w przyrodniczej bazie GIS (metody edycji, selekcji i 
wyszukiwania); 
- prezentacja danych przestrzennych i wyników analiz (tworzenie kompozycji mapowych, w 
tym składających się z wielu arkuszy oraz raportów i statystyk) 

 
Winno być: 
 
Określenie przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 3 dniowego szkolenia w formie 

warsztatów (w godz. 8.00 do 15.00 z uwzględnieniem 2 przerw po 15 min. każdego dnia 

szkolenia) w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców 

Stalingradu 66, obejmującego swym zakresem, min. 

- omówienie programu ArcGIS (ArcMap, ArcCatalog) 

- omówienie budowy bazy danych stworzonej w oparciu o Standard Danych GIS w 
Ochronie Przyrody (SDGIS 3.03.01) wraz z jego adaptacją do zarządzania obszarami 
Natura 2000 („PIK” 2013.2). Standardy dostępne na stronie: 
(www.gdos.gov.pl/ProjectCategories/viewProject/8/2/0/71/Materialy_do_pobrania) 

- zasilanie ww. bazy danymi, w tym ze źródeł zewnętrznych (serwisy WMS, WFS); 

http://www.gdos.gov.pl/ProjectCategories/viewProject/8/2/0/71/Materialy_do_pobrania
http://www.gdos.gov.pl/ProjectCategories/viewProject/8/2/0/71/Materialy_do_pobrania
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- zarządzanie danymi przestrzennymi w przyrodniczej bazie GIS (metody edycji, selekcji i 
wyszukiwania); 
 
- prezentacja danych przestrzennych i wyników analiz (tworzenie kompozycji mapowych, w 
tym składających się z wielu arkuszy oraz raportów i statystyk) 

 
 
Jest: 
 

I. Termin wykonania: 
Trzy kolejne następujące po sobie dni robocze w miesiącu  październiku 2014 r. 
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
 
Winno być: 
 

I. Termin wykonania: 
Trzy kolejne następujące po sobie dni robocze, z zakończeniem szkolenia nie później niż do dnia 
15 listopada 2014 r. 
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
 
Jest: 
 

I. 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: 
RDOS.opole@rdos.gov.pl do dnia  8 października 2014 r. do godziny 15.30 
 
Winno być: 
 

I. 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: 
RDOS.opole@rdos.gov.pl do dnia  10 października 2014 r. do godziny 15.30 
 
 
Załącznik do ogłoszenia ( wzór formularza ofertowego) otrzymuje brzmienie jak załącznik do 
niniejszego ogłoszenia.  
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Wzór formularza 

dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia w formie warsztatów, pn. „GIS w 
obszarze Natura 2000 dla 5 pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. 
 
 

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

……………………………………………………...…….……………………………………………………

……………………………………………..…..…………………………………………………… 

 

Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia, oferuję jego wykonanie zgodnie z wymogami 

Zamawiającego za kwotę ryczałtową brutto: ………………..…………...…………………… 

(słownie:……………………………………………………………………………………………..….)  

 

Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

 

 

 

 

…………………………. 

miejscowość, data 

 

             

       ……………………………………………… 

             /podpis Wykonawcy/ 

 

 

 

 


