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ROZEZNANIE CENOWE 

 
Szanowni Państwo 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z poniższymi warunkami: 
 
 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest procedurą przetargową w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 
publicznych, a jedynie rozpoznaniem cenowym służącym orientacyjnemu oszacowaniu kosztów usługi 
według poniższego opisu przedmiotu zamówienia. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla 

województwa opolskiego”. Integralną częścią Programu ochrony powietrza jest Plan działań 

krótkoterminowych. Opracowanie obejmuje wszystkie strefy województwa opolskiego tj. strefę 

opolską i strefę miasto Opole. 

2. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego: 

Województwo Opolskie 

ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 

e-mail: dos@opolskie.pl 

adres strony: www.opolskie.pl 

Tel./fax (77) 44 29 318 / (77) 44 29 310 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Wykonawca przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust 1: 

1. Przygotuje aktualizację „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”, którego 

integralną częścią jest Plan działań krótkoterminowych, w tym m.in.: 

a) opracuje wstępną wersję projektu aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa 

opolskiego”, którego integralną częścią jest Plan działań krótkoterminowych, w układzie 

uzgodnionym z Zamawiającym wraz z opracowaniem harmonogramu działań naprawczych i 

opracowaniem procedury wdrażania działań krótkoterminowych wraz z określeniem tychże 

działań oraz przeprowadzenie procedury oddziaływania na środowisko wraz ze sporządzeniem 

Prognozy oddziaływania na środowisko programu ochrony powietrza dla województwa 

opolskiego na podstawie art. 47 ust. 1 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).- o ile będzie 
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wymagana. Tak opracowany „Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego”, 

którego integralną częścią jest Plan działań krótkoterminowych - zgodnie Ustawą z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).zostanie 

przedłożony do zaopiniowania i będzie poddany konsultacjom społecznym, 

b) opracuje ostateczną wersję projektu „Programu ochrony powietrza dla województwa 

opolskiego”, którego integralną częścią jest Plan działań krótkoterminowych, w układzie 

uzgodnionym z Zamawiającym, 

c) zorganizuje spotkania konsultacyjne w terenie: 

 w ramach konsultacji społecznych wstępnej wersji projektu aktualizacji „Programu ochrony 

powietrza dla województwa opolskiego”, którego integralną częścią jest Plan działań 

krótkoterminowych - liczbę przeprowadzonych konsultacji społecznych wynoszącą nie 

mniej niż 11 spotkań), 

 w ramach konsultacji społecznych i opiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Opolskiego w sprawie aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa 

opolskiego”, którego integralną częścią jest Plan działań krótkoterminowych - liczbę 

przeprowadzonych konsultacji społecznych wynoszącą nie mniej niż 11 spotkań), 

d) przygotuje zestawienia uwag zgłoszonych w trakcie: 

 konsultacji mających na celu zebranie potrzeb/uwag/wniosków interesariuszy w kontekście 

opracowania wstępnej wersji projektu aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla 

województwa opolskiego”, którego integralną częścią jest Plan działań krótkoterminowych, 

z propozycją ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia wraz ze szczegółowym 

uzasadnieniem, 

 konsultacji społecznych i opiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego 

w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną 

częścią jest Plan działań krótkoterminowych, z propozycją ich uwzględnienia lub 

nieuwzględnienia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, 

e) weźmie udział we wskazanych przez Zamawiającego spotkaniach z Zarządem Województwa 

Opolskiego, radnymi, ekspertami i mieszkańcami,  

f) przygotuje wyjaśnienia eksperckie na ewentualne uwagi/pytania związane z zapisami 

sporządzonych dokumentów. 

2. Przygotuje projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza w układzie uzgodnionym i 

zatwierdzonym przez Zamawiającego 

3. Opracuje sprawozdanie z realizacji działań w ramach obowiązującego programu ochrony powietrza 

za lata 2020 - 2023 

4. Przygotuje roczne podsumowanie realizacji obowiązującego programu ochrony powietrza dla 

województwa opolskiego za 2022 rok pn. „Raport z wdrażania Programu ochrony powietrza dla 

województwa opolskiego za rok 2022”. 

5. Zaktualizuje szablon Sprawozdania z realizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa 

opolskiego” z uwzględnieniem nowych działań naprawczych wynikających z opracowanej 

aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”, którego integralną 

częścią jest Plan działań krótkoterminowych. 

4. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności 
zawodowej: 



1. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał należycie co najmniej dwa dokumenty strategiczne poziomu województwa, o wartości 
minimum 100 000 zł brutto. 

2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym mającymi doświadczenie w 
modelowaniu zanieczyszczeń. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

1. przygotowanie projektu „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”, którego 

integralną częścią jest Plan działań krótkoterminowych - najpóźniej do 8 maja 2023 r., 

2. przygotowanie ostatecznej wersji projektu „Programu ochrony powietrza dla województwa 

opolskiego”, którego integralną częścią jest Plan działań krótkoterminowych, w układzie 

uzgodnionym z Zamawiającym, uwzględniającej zgłoszone przez Zamawiającego poprawki – 

najpóźniej do 14 sierpnia 2023 r., 

3. przedstawienie ostatecznej wersji projektu „Programu ochrony powietrza dla województwa 

opolskiego”, którego integralną częścią jest Plan działań krótkoterminowych na Komisjach oraz na 

Sesji Sejmiku Województwa Opolskiego – najpóźniej we wrześniu 2023 r. (posiedzenia Komisji 

Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi odbywają się raz w miesiącu w czwartki na tydzień 

przed Sesją Sejmiku Województwa Opolskiego, sesje sejmiku odbywają się w ostatnie wtorki 

miesiąca), 

 

6. Klauzula środowiskowa 

1. Wytworzone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokumenty, Wykonawca będzie 
dostarczał głównie w formie elektronicznej, 

2. W przypadku konieczności sporządzania dokumentacji w formie papierowej, celem 
zminimalizowania negatywnego wpływu realizacji przedmiotu zamówienia na środowisko 
naturalne, Zamawiający wymaga, aby wszystkie wykonane przez Wykonawcę dokumenty były 
wydrukowane dwustronnie na papierze ekologicznym, spełniającym warunki certyfikatu FSC lub 
innego równoważnego certyfikatu, tj. dokumentu wystawionego przez organizację niezależną od 
Wykonawcy, upoważnioną do wystawiania dokumentu w kraju pochodzenia surowca i 
potwierdzającego takie same warunki, jak określone w wymienionym certyfikacie FSC. 

 

7. Dodatkowe informacje 

1. Aktualizacja programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralna 
częścią jest Plan działań krótkoterminowych powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i wytycznymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska; 

2. Streszczenie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego powinno zawierać 
między innymi: streszczenie, diagnozę jakości powietrza ( w tym: ocenę jakości powietrza, 
obszary zagrożeń, przewidywaną jakość powietrza w perspektywie kolejnych lat), skutki 
narażenia na zanieczyszczenie (wpływ na zdrowie, koszty złej jakości powietrza), dotychczasowe 
działania (na szczeblu lokalnym, regionalnym, wnioski), planowane działania naprawcze, 
planowane działania krótkoterminowe, efekt realizacji programu; 



3. Aktualizacja programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralna 

częścią jest Plan działań krótkoterminowych powinna zawierać mapy modelowania stężeń (przed 

i w roku prognozy), tabele, 

4. Aktualizacja programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralna 

częścią jest Plan działań krótkoterminowych powinna uwzględniać koszty drożenia planowanych 

działań oraz koszty zaniechania. 

 
 

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADAIA OFERT 
 

1. Wycenę powyższej usługi należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2022 

r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. 

2. Cena powinna obejmować wszystkie koszty przygotowania i przeprowadzenia usługi – cenę 

netto i brutto oraz właściwą stawkę podatku VAT. 

3. Sposób złożenia oferty 

a) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

dos@opolskie.pl 

b) O zachowaniu terminu dostarczenia oferty decyzje data wpływu oferty. 

 

IV. KLAUZULA RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

Marszałek Województwa Opolskiego 

Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, 

numer telefonu, fax: (77) 44 29 310 

email: umwo@opolskie.pl; (mailto:umwo@opolskie.pl) 

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD): 

Kontakt: Urzęd Marszałkowski Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 12, 45-082 

Opole pok. 204, numer telefonu: (77) 54 16 450, e-mail: iod@opolskie.pl   

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z procedurą udzielenia zamówienia publicznego polegającym na sporządzeniu 

ekspertyzy pod nazwą aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” 

 Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim 

w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych.  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas związany z realizacją umowy zawartej w 

wyniku przeprowadzenia procedury rozeznania rynku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Opolskiego, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (roszczenia/ 

gwarancje, archiwizacja dokumentów).  

 Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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 Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora, wynikającego w szczególności z przepisów dot. przedawnienia ewentualnych 

roszczeń oraz z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych.  

 Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w procedurze 

zamówień publicznych zgodnie z zasadami konkurencyjności. 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 


