
 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„Jednorazowe zamieszczenie ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym” 

  

 

1. Opis. 
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowe zamieszczenie ogłoszenia w prasie 

o zasięgu regionalnym obejmującym województwo łódzkie. Ogłoszeniem będzie 

obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi zgodnie z 

załączonym wzorem (vide projekt). Wymiary ogłoszenia powinny być odpowiednio 

wyskalowane z formatu A4 o orientacji pionowej do modułu / modułów ogłoszenia w 

gazecie i posiadać szerokość min. 90 mm. Kolor czarno-biały. Zamawiający nie 

wyznacza szczególnych wymagań w zakresie miejsca lokalizacji ogłoszenia w 

gazecie. 

2. Termin wykonania zamówienia. 
Przedmiot zamówienia należy wykonać najpóźniej w terminie do 10 dni od daty 

podpisania umowy zgodnie z następującym harmonogramem prac: 

1) przedłożenie Zamawiającemu projektu ogłoszenia – w ciągu 2 dni roboczych 

od podpisania umowy, 

2) zgłaszanie uwag przez Zamawiającego – w ciągu 2 dni roboczych od 

przedłożenia projektu ogłoszenia, 

3) opracowanie ostatecznej wersji ogłoszenia oraz publikacja jej w gazecie – do 

10 dni od daty podpisania umowy. 

3. Warunki gwarancji i rękojmi. 
Nie dotyczy. 

4. Warunki płatności. 
Rozliczenia pomiędzy stronami będą odbywały się w PLN. Zapłata wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę. Termin płatności wynosi do 30 dni kalendarzowych od 

dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

5. Warunki odbioru. 
Ogłoszenie w prasie powinno być zgodne z załączonym wzorem (vide projekt) 

i wcześniej zaakceptowane przez pracownika merytorycznego RDOŚ w Łodzi. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: WPN.261.10.2018.MKu  



 

 

  

 
REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W ŁODZI  

Projekt 
 

 
 

WPN.6320.7.2017.MKu                  Łódź, … października 2018 r. 

WPN.6320.10.2017.MKu  

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 28 ust. 3 i 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1614) oraz art. 39 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi  

informuje 

o opracowaniu projektów zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 

2000: Niebieskie Źródła PLH100005, Słone Łąki w Pełczyskach PLH100029. 

Z treścią projektów zarządzeń i ich uzasadnieniami można zapoznać się na stronie internetowej 

http://lodz.rdos.gov.pl oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 

90-113 Łódź.  

Uwagi i wnioski do ww. projektów zarządzeń można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu 

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, w ciągu 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25 w pokoju 1120 – od poniedziałku do piątku w godz. 

7:30 – 15:30 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi. 

Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Niebieskie Źródła PLH100005, 

Lipickie Mokradła PLH100025, Polany Puszczy Bolimowskiej PLH100028, Słone Łąki w Pełczyskach 

PLH100029, Silne Błota PLH100032, Wola Cyrusowa PLH100034 są opracowywane w projekcie nr 

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

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Funduszu Spójności. 

 

 

Wywieszono …………………………  

 

Zdjęto ……………………………….. 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi - ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, tel. 42 665-03-70, fax. 42 665-03-71  
 


