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DOŚ-ZPE.711.1.8.2022 
 

Opole, 12 sierpnia 2022 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 12 sierpnia 2022 r. 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sporządzeniu ekspertyzy pod nazwą 

„Analiza rozwoju ruchu turystycznego w kontekście ochrony najcenniejszych siedlisk przyrodniczych w 

PK "Góry Opawskie" w ramach projektu RPO WO 2014-2020 pn. „Podniesienie standardu bazy 

technicznej, wyposażenia i zarzadzania ZOPK i OCHK” poprzez: 

 

1. Opracowanie narzędzia badawczego – kwestionariusza ankiety/wywiadu, mającego na celu 

zbadanie możliwości rozwoju ruchu turystycznego w kontekście ochrony najcenniejszych siedlisk 

przyrodniczych w „PK Góry Opawskie”.   

2. Przeprowadzenie: 

2.1. liczenia turystów na poszczególnych szlakach pieszych w okresie sprzyjającej pogody 

(bez opadów) w nie mniej niż 10 punktach pomiarowych wyznaczonych na następujących 

szlakach pieszych: 

 niebieskim (Prudnik-Dębowiec-Prudnik), 

 czerwonym (Prudnik – Pokrzywna - Biskupia Kopa – Jarnołtówek - Przełęcz Siodło - 

Głuchołazy), 

 niebieskim (Pokrzywna – Jarnołtówek - Pokrzywna), 

 żółtym (Pokrzywna - Biskupia Kopa - Jarnołtówek), 

 niebieskim (Głuchołazy - Przełęcz Siodło - Głuchołazy), 

 żółtym (Głuchołazy - Przednia Kopa - Głuchołazy), 

przez co najmniej: 

 6 dni pomiarowych w okresie sierpień lub wrzesień w dwa dowolne weekendy (4 dni 

pomiarowe) i dwa dni robocze, za wyjątkiem piątków (2 dni pomiarowe) w każdym 

punkcie pomiarowym,  

 3 dni pomiarowe we wrześniu lub październiku w jeden dowolny weekend (2 dni 

pomiarowe) i jeden dzień roboczy, za wyjątkiem piątku (1 dzień pomiarowy) w każdym 

punkcie pomiarowym; 

 

2.2. badania turystów za pomocą kwestionariusza ankiet/wywiadu wśród: 

a) co najmniej 400 turystów na pieszych szlakach turystycznych przebiegających przez 

Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” proporcjonalnie do natężenia ruchu turystycznego 

na poszczególnych szlakach, w okresie sprzyjającej pogody (bez opadów) w nie mniej niż 

10 punktach pomiarowych wyznaczonych na następujących szlakach pieszych: 

 niebieskim (Prudnik-Dębowiec-Prudnik), 

 czerwonym (Prudnik – Pokrzywna - Biskupia Kopa – Jarnołtówek - Przełęcz 

Siodło - Głuchołazy), 
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 niebieskim (Pokrzywna – Jarnołtówek - Pokrzywna), 

 żółtym (Pokrzywna - Biskupia Kopa - Jarnołtówek), 

 niebieskim (Głuchołazy - Przełęcz Siodło - Głuchołazy), 

 żółtym (Głuchołazy - Przednia Kopa - Głuchołazy), 

b) turystów, którzy odwiedzili PK Góry Opawskie w latach 2019-22 w postaci ankiety 

internetowej, 

 

3. Przygotowanie i opracowanie ekspertyzy (raportu podsumowującego wyniki badań wraz z 

przedstawieniem rekomendacji) - należy przygotować 2 egzemplarze raportu, oprawionego w 

sposób trwały, w formacie A4, wydruk dwustronny, kolorowy na papierze ekologicznym 

pochodzącym z recyklingu oraz 2 szt. CD/DVD wraz z wersją elektroniczną dokumentu w plikach 

z rozszerzeniem doc oraz pdf (przygotowany raport będzie musiał być opracowany zgodnie ze 

standardami dostępności). 

 

4. Ekspertyza pod nazwą „Analiza rozwoju ruchu turystycznego w kontekście ochrony 

najcenniejszych siedlisk przyrodniczych w PK "Góry Opawskie" wraz z badaniem ankietowym 

powinna scharakteryzować następujące elementy: 

a) wielkość i natężenie ruchu turystycznego na poszczególnych szlakach pieszych w Parku 

Krajobrazowym „Góry Opawskie”, 

b) strukturę ruchu turystycznego: 

 cele wizyty, 

 czas trwania pobytu (jednodniowy, kilkudniowy, weekendowy itd.), 

 charakter pobytu (przejazdem – w drodze do, wczasy, wycieczka itp.) 

 częstotliwość przyjazdów (po raz pierwszy, kolejny) 

 miejsce (miejscowość) i rodzaj wykorzystywanego obiektu noclegowego, 

 miejsce stałego zamieszkania turysty (gmina, województwo, kraj), 

 użyty środek transportu, 

 forma organizacji - zorganizowany i niezorganizowany, 

 wielkość pobytu, współuczestnicy - indywidualny, grupowy, z dziećmi,  

 inne zaproponowane przez Wykonawcę. 

Zamawiający dopuszcza zmiany w powyżej wymienionych elementach uzasadnione przez 

Wykonawcę. 

c) świadomość przyrodniczą grup poddanych ankietowaniu, 

d) postawy grup respondentów wobec istnienia parku krajobrazowego, w tym znajomości 

zakazów, 

e) atrakcyjność turystyczną parku krajobrazowego (co konkretnie jest atrakcyjne dla 

turystów), wizję rozwoju parku z punktu widzenia respondentów (czego konkretnie 

brakuje), ocena atrakcyjności PK Góry Opawskie, preferencje, 

f) źródła informacji na temat parku krajobrazowego i korzystanie z oferty oddziału Zespołu 

Opolskich Parków Krajobrazowych, 
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II. Zastosowanie przepisów o zamówieniach publicznych: 
 

1. Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia stosuje się tryb art. 30 ust. 4 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).  

2. Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku w ramach środków finansowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020. 
 

III. Kryteria wyboru: 

Cena - 100% 

𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =  
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
∗ 100     

Punktacja przyznawana ofertom liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa 
liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 
punktów. 

 

IV. Oferty: 

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia przeprowadzono zgodnie z zasadą 

rozeznania rynku – w dniu 4 sierpnia 2022 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie 

www.bip.opolskie.pl 

Termin na nadsyłanie ofert - 7 dni tj. do 11 sierpnia 2022 r.  

Ofertę można było złożyć za pośrednictwem: 

 poczty elektronicznej na adres: dos@opolskie.pl lub 

 listownie na adres: Departament Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9, 45 -867 Opole, budynek A, sekretariat lub 

 lub faxem na numer (77) 4429 310.  

W wyznaczonym terminie wpłynęło mailowo 5 prawidłowo wypełnionych ofert na świadczenie usługi 
polegającej na sporządzeniu ekspertyzy pod nazwą „Analiza rozwoju ruchu turystycznego w 
kontekście ochrony najcenniejszych siedlisk przyrodniczych w PK "Góry Opawskie" w ramach 
projektu RPO WO 2014-2020 pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i 
zarzadzania ZOPK i OCHK” 

 

 

Lp. Nazwa firmy/ Instytucji Adres firmy/ Instytucji Cenna netto Cena brutto Liczba punktów 

1 

Zakład Analiz  

Środowiskowych Eko-

precyzja 

Czupryn Paweł 

ul. Sikorskiego 10 

43-450 Ustroń 
52 000,00 63 960,00 60,19 

http://www.bip.opolskie.pl/
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2 

Centrum Kształcenia 

Sektora Publicznego CKSP 

Sp. z o.o. 

ul. Mazowiecka 11 

lok. 49 

00-052 Warszawa 

65 000,00  79 950,00 48,16 

3 
Ogólnopolska Grupa 

Badawcza sp. z o.o. 

Ul.Smoleńska 83/80 

03-528 Warszawa 
60 975,61 75 000,00 51,33 

4 
5 zmysłów – Katarzyna 

Rutkowska 

Ul.Gorlicka 80/33 

51-314 Wrocław 
40 000,00 40 000,00 96,25 

5 

Chorągiew Opolska 

Związku Harcerstwa 

Polskiego 

ul. Armii Krajowej 

10/12 

45-071 Opole 

38 500,00 38 500,00 100 

 

V. Podmiot wybrany 

Chorągiew Opolska ZHP 

ul. Armii Krajowej 10/12 

45-071 Opole 

 

VI. Uzasadnienie wyboru  

Firma Chorągiew Opolska ZHP spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferowała 
najniższą cenę, a tym samym została wybrana na wykonawcę usługi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notatkę sporządził: 
Kamil Nowak 
podinspektor 

 

Akceptacja Dyrektora 

 

 

Departamentu Ochrony Środowiska 


