
PLAN  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE NA 2018 ROK 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 
(nazwa zamówienia wraz z 
zakresem zamówienia) 

Kod i nazwa według 
Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

Rodzaj 
zamówie

nia 
(usługa, 

dostawa, 
robota 

budowla

na) 

Tryb udzielenia 
zamówienia  

Planowany 
termin 
wszczęcia 
postępowania 

(miesiąc-rok) 

Orientacyjna 
wartość 
zamówienia 
wyrażona  

w PLN  
(bez podatku od 
towarów i usług) 

Źródło finansowania (budżet 
jednostki 
organizacyjnej/numer 
i nazwa projektu) 

1 Wykonanie ekspertyz 
przyrodniczych na potrzeby 
PZO dla obszarów Natura 
2000 (zamówienie 

częściowe) 

90711500-9 Monitoring 
środowiska naturalnego 
inny niż dotyczący branży 
budowlanej  

90712400-5 Usługi 
planowania strategii 
zarządzania zasobami 
naturalnymi lub ich 

ochrony 
 
 

usługa przetarg 
nieograniczony 

II kwartał 254728,69 Numer projektu: 
POIS.02.04.00-00-0193/16 
Opracowanie planów zadań 
ochronnych dla obszarów 

Natura 2000. 

2 Organizacja warsztatów 
konsultacyjnych (wynajem 

sal, katering, transport) 
(zamówienie częściowe) 

79950000-8 Usługi w 
zakresie organizowania 

wystaw, targów, 
kongresów 
 

usługa usługa 
społeczna          

art. 138o 
ustawy 

II kwartał 46300 Numer projektu: 
POIS.02.04.00-00-0193/16 

Opracowanie planów zadań 
ochronnych dla obszarów 
Natura 2000. 

3 Zlecenie mediacji  
(zamówienie częściowe) 

 79000000-4 
Usługi biznesowe: 
prawnicze, marketingowe, 

konsultingowe, rekrutacji, 
drukowania i  
zabezpieczania 

usługa przetarg 
nieograniczony 

II kwartał 70000 Numer projektu: 
POIS.02.04.00-00-0193/16 
Opracowanie planów zadań 

ochronnych dla obszarów 
Natura 2000. 



4 Dostawa sprzętu 
elektronicznego 

31730000-2 Sprzęt 
elektrotechniczny 

dostawa usługa 
społeczna          
art. 138o 
ustawy 

II kwartał 6868,85 Numer projektu: 
POIS.02.04.00-00-0193/16 
Opracowanie planów zadań 
ochronnych dla obszarów 

Natura 2000. 

5 Organizacja spotkań 

informacyjnych (zamówienie 
częściowe) 

79950000-8 Usługi w 

zakresie organizowania 
wystaw, targów, 
kongresów 
 

usługa usługa 

społeczna          
art. 138o 
ustawy 

II kwartał 16400 Numer projektu: 

POIS.02.04.00-00-0193/16 
Opracowanie planów zadań 
ochronnych dla obszarów 
Natura 2000. 

6 Wykonanie publikacji i  
materiałów promocyjnych 

(zamówienie częściowe) 

79970000-4 Usługi 
publikacji 

22.46.20.00-6 – Materiały 
reklamowe 
39294100-0 - Artykuły 
informacyjne i 

promocyjne; 
22100000-1 Drukowane 
książki, broszury i  ulotki  
 

usługa przetag 
nieograniczony 

. II kwartał 38000 Numer projektu: 
POIS.02.04.00-00-0193/16 

Opracowanie planów zadań 
ochronnych dla obszarów 
Natura 2000. 

7 Publikacja obwieszczeń w 
prasie lokalnej (zamówienie 
częściowe) 

79970000-4 Usługi 
publikacji 

usługa przetarg 
nieograniczony 

II kwartał 2000  Numer projektu: 
POIS.02.04.00-00-0193/16 
Opracowanie planów zadań 
ochronnych dla obszarów 

Natura 2000. 



8 Zakup materiałów 
biurowych (zamówienie 
częściowe) 

30190000-7 - Różny sprzęt 
i  artykuły biurowe 

dostawa przetarg 
nieograniczony 

II kwartał 7000 Numer projektu: 
POIS.02.04.00-00-0193/16 
Opracowanie planów zadań 
ochronnych dla obszarów 

Natura 2000. 

9 Zlecenie nadzoru 

budowlanego 

71247000-1  

Nadzór nad robotami 
budowlanymi 

usługa przetarg 

nieograniczony 

III kwartał 
 

POIS.02.04.00-00- 

0180/16Ochrona zagrożonych 
gatunków i siedlisk 
chronionych w ramach sieci 
Natura 2000 

10 Pielęgnacja i  uzupełnienie 

zieleni wysokiej na trasach 
migracji  nietoperzy 

77100000-1 usługi 

rolnicze 
77211400-6 usługi 
wycinania drzew 

usługa przetarg 

nieograniczony 

II kwartał 
 

. POIS.02.04.00-00- 

0180/16Ochrona zagrożonych 
gatunków i siedlisk 
chronionych w ramach sieci 
Natura 2000 

11 Wykonanie koszenia, 

wycinki i  karczowania drzew 
i  krzewów na murawach 
kserotermicznych 

77100000-1 usługi 

rolnicze 
77211400-6 usługi 
wycinania drzew 

usługa przetarg 

nieograniczony 

II kwartał 
 

. POIS.02.04.00-00- 

0180/16Ochrona zagrożonych 
gatunków i siedlisk 
chronionych w ramach sieci 
Natura 2000 

13 Zorganizowanie i  

prowadzenie wypasu owiec i  
kóz na obszarach Natura 
2000 na Wyżynie 

Miechowskiej 

77400000-4- usługi 

zoologiczne              
77.50.00.00: usługi 
hodowli zwierząt 

usługa przetarg 

nieograniczony 

II kwartał  
 

. POIS.02.04.00-00- 

0180/16Ochrona zagrożonych 
gatunków i siedlisk 
chronionych w ramach sieci 

Natura 2000 

14 Ochrona letnich schronień 
nietoperzy: 
- remont pokryć dachowych 

w 8 obiektach; 
- budowa platform na guano 
w 2 obiektach 

45260000-7 Roboty w 
zakresie wykonywania 
pokryć i  konstrukcji  

dachowych i inne 
podobne roboty 
specjalistycze  
 

 

Robota 
budowla
na 

przetarg 
nieograniczony 

II kwartał  POIS.02.04.00-00- 
0180/16Ochrona zagrożonych 
gatunków i siedlisk 

chronionych w ramach sieci 
Natura 2000 

http://www.cpv.com.pl/grupa,30190000-7.html
http://www.cpv.com.pl/grupa,30190000-7.html
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/nadzor-nad-robotami-budowlanymi-8093
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-wykonywania-pokryc-i-konstrukcji-dachowych-i-inne-podobne-roboty-specjalistycze-6944


15 Wykonanie prac 
konserwacyjnych w 
schronieniach nietoperzy 
(naprawa uszkodzonych 

elementów 
zabezpieczających kolonię - 
wloty, zaciemnienie, 

oznakowanie, sprzątanie 
guana, wymiana foli i  na 
platformach). 

50000000-5 Usługi 
naprawcze i 
konserwacyjne 
 

44000000-0  
Konstrukcje i  materiały 
budowlane; wyroby 

pomocnicze dla 
budownictwa (z 
wyjątkiem aparatury 
elektrycznej) 

Robota 
budowla
na 

przetarg 
nieograniczony 

II kwartał  POIS.02.04.00-00- 
0180/16Ochrona zagrożonych 
gatunków i siedlisk 
chronionych w ramach sieci 

Natura 2000 

16 Usługa ślusarska: wykonanie 

i  montaż kraty 
zabezpieczającej wejście do 
jaskini. 
 

Optymalizacja oświetlenia 
wokół stanowisk nietoperzy 

50000000-5 Usługi 

naprawcze i 
konserwacyjne 
 
44000000-0  

Konstrukcje i  materiały 
budowlane; wyroby 
pomocnicze dla 

budownictwa (z 
wyjątkiem aparatury 
elektrycznej) 

usługa przetarg 

nieograniczony 

II kwartał  POIS.02.04.00-00- 

0180/16Ochrona zagrożonych 
gatunków i siedlisk 
chronionych w ramach sieci 
Natura 2000 

17 Przygotowanie materiałów 
informacyjnych (skład, druk, 

usługi poligraficzne) 

79970000-4 Usługi 
publikacji 

39294100-0 - Artykuły 
informacyjne i 
promocyjne; 
22100000-1 Drukowane 

książki, broszury i  ulotki  
 

usługa przetarg 
nieograniczony 

II kwartał  POIS.02.04.00-00- 
0180/16Ochrona zagrożonych 

gatunków i siedlisk 
chronionych w ramach sieci 
Natura 2000 

18 Usługa kateringu i wynajmu 
na potrzeby organizacji  

szkoleń/konferencji/spotkań 
 
Usługa transportu na 
potrzeby organizacji 

szkoleń/konferencji/spotkań 

79950000-8 Usługi w 
zakresie organizowania 

wystaw, targów, 
kongresów 
55300000-3 Usługi 
restauracyjne i dotyczące 

podawania posiłków      
60170000-0 Wynajem 
pojazdów przeznaczonych 
do transportu osób wraz z 

kierowcą                       

usługa usługa 
społeczna          

art. 138o 
ustawy 

II kwartał  POIS.02.04.00-00- 
0180/16Ochrona zagrożonych 

gatunków i siedlisk 
chronionych w ramach sieci 
Natura 2000 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/konstrukcje-i-materialy-budowlane-wyroby-pomocnicze-dla-budownictwa-z-wyjatkiem-aparatury-elektrycznej-5807
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/konstrukcje-i-materialy-budowlane-wyroby-pomocnicze-dla-budownictwa-z-wyjatkiem-aparatury-elektrycznej-5807


19 Wykonanie ekspertyzy 
przyrodniczej dotyczącej 
działań na obszarze Natura 
2000 Torfowisko Wielkie 

Błoto PLH120080 
(opracowanie planu wycinki 
drzew i krzewów) 

71313000-5 - Usługi 
doradcze w zakresie 
środowiska naturalnego 

Usługa przetarg 
nieograniczony 

II kwartał 14642,28 POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. 
„Ochrona siedlisk i  gatunków 
terenów nieleśnych zależnych 
od wód” zadanie wg HRP nr II.3 

pn. „Ocena wpływu działań 
ochronnych na przedmiot 
ochrony” 

 

20 Wykonanie zabiegów 

ochrony czynnej na obszarze 
Natura 2000 Torfowisko 
Wielkie Błoto PLH120080 
(usuwanie roślin 

ekspansywnych i 
inwazyjnych) 

77100000-1 Usługi 

rolnicze 

Usługa przetarg 

nieograniczony 

II-III kwartał 

2018 

227642,28 (2018 

r.) 581707,32 
(cały projekt 

POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. 

„Ochrona siedlisk i  gatunków 
terenów nieleśnych zależnych 
od wód” zadanie wg HRP nr II.3 
pn. „Ocena wpływu działań 

ochronnych na przedmiot 
ochrony” 
 

21 Wykonanie zabiegów 
ochrony czynnej w celu 

ograniczenia wpływu 
bobrów na obszarze Natura 
2000 Torfowisko Wielkie 
Błoto PLH120080 

90721000-7 Usługi 
związane z 

bezpieczeństwem 
środowiska 44313000-7 
Siatka metalowa 
44144000-1 Słupy    

44163100-1 Rury          

Usługa przetarg 
nieograniczony 

II-III kwartał 
2018 

40650,41 (2018 
r.) 121951,22 

(cały projek 

POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. 
„Ochrona siedlisk i  gatunków 

terenów nieleśnych zależnych 
od wód” zadanie wg HRP nr II.3 
pn. „Ocena wpływu działań 
ochronnych na przedmiot 

ochrony” 
 

22 Wykonanie zabiegów 
ochrony czynnej na obszarze 
Natura 2000 Torfowisko 
Wielkie Błoto PLH120080 

(wycinka drzew i krzewów) 

77211400-6 Usługi 
wycinania drzew 

Usługa przetarg 
nieograniczony 

III kwartał 2018 391463,41(2018 
r.) 587195,12 
(cały projekt) 

POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. 
„Ochrona siedlisk i  gatunków 
terenów nieleśnych zależnych 
od wód” zadanie wg HRP nr II.3 

pn. „Ocena wpływu działań 
ochronnych na przedmiot 
ochrony” 

 



23 Przygotowanie publikacji 
informacyjnych na potrzeby 
realizacji projektu (skład i 
druk) (materiały 

informacyjne dla włascicieli 
gruntów (broszury, 
materiały na spotkania)) 

79800000-2 Usługi 
drukowania i  powiązane 

Usługa przetarg 
nieograniczony 

II kwartał 19512,19 (2018r.) 
41463,41 (cały 
projekt 

POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. 
„Ochrona siedlisk i  gatunków 
terenów nieleśnych zależnych 
od wód” zadanie wg HRP nr II.3 

pn. „Ocena wpływu działań 
ochronnych na przedmiot 
ochrony” 

 

24 Organizacja warsztatów dla 

właścicieli i  zarządców 
gruntów na obszarach 
Natura 2000 Torfowisko 
Wielkie Błoto PLH120080 i 

Jadowniki Mokre PLH120068 

55300000-3 Usługi 

restauracyjne i dotyczące 
podawania posiłków 
60172000-4 Wynajem 
autokarów wraz z 

kierowcą 

usługa usługa 

społeczna          
art. 138o 
ustawy 

II kwartał 24390,24(2018 r.) 

81300,81 (cały 
projekt) 

POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. 

„Ochrona siedlisk i  gatunków 
terenów nieleśnych zależnych 
od wód” zadanie wg HRP nr II.3 
pn. „Ocena wpływu działań 

ochronnych na przedmiot 
ochrony” 
 

25 Zlecenie uzupełnienia stanu 

wiedzy i inwentaryzacji w 

obszarach Natura 2000 

90712400-5 Usługi 

planowania strategii 

zarządzania zasobami 

naturalnymi lub ich 

ochrony 

 

usługa przetarg 
nieograniczony 

II/III kwartał 438 211,38 
 

POIiŚ 

„Inwentaryzacja cennych 

siedlisk przyrodniczych kraju , 

gatunków występujących w ich 

obrębie oraz stworzenie Banku  

Danych o Zasobach 

Przyrodniczych” 

26 Organizacja spotkań w 

obszarach Natura 2000 
55300000-3 Usługi 
restauracyjne i dotyczące 
podawania posiłków 
60172000-4 Wynajem 

autokarów wraz z 
kierowcą 

usługa usługa 
społeczna          
art. 138o 
ustawy 

II/III kwartał 12195,12 (2018) 
28 780,49 (cały 
projekt) 
 

POIiŚ 

„Inwentaryzacja cennych 

siedlisk przyrodniczych kraju , 

gatunków występujących w ich 

obrębie oraz stworzenie Banku  

Danych o Zasobach 

Przyrodniczych” 



27 Zakup materiałów 

biurowych 
 dostawa przetarg 

nieograniczony 
II/III kwartał 1 626,02 (2018) 

4 878,06 (cały 
projekt) 

POIiŚ 

„Inwentaryzacja cennych 

siedlisk przyrodniczych kraju , 

gatunków występujących w ich 

obrębie oraz stworzenie Banku  

Danych o Zasobach 

Przyrodniczych” 

 


