
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
„Kompleksowa kampania informacyjno – edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami, pod nazwą „Eko-Logika”” 

Umowa nr RPOP.05.02.00-16-0022/17-00 
 

 Ogłoszenie o zamówieniu 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego. 

Gmina Strzelce Opolskie (pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie ) działająca w imieniu własnym oraz na 

podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Gminy Jemielnica (ul. Strzelecka 67; 47-133 

Jemielnica) 

tel. (77) 404-93-00 do 06 faks: 461-44-22. 

2.  Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe  (na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim 

wprowadzonym Zarządzeniem Nr I/26/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20-06-2018 roku). 

3.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: http://bip.strzelceopolskie.pl/. 

4.  Nazwa nadana zamówieniu: Organizacja konferencji w zakresie gospodarki odpadami dla 71 gmin 

województwa opolskiego w ramach projektu: „Kompleksowa kampania 

informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania 

odpadami pod nazwa „Eko-Logika” 

5.  Znak sprawy: ZP.271.5.9.2020 

6.  Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie i przeprowadzenie konferencji w zakresie gospodarki 

odpadami dla 71 gmin województwa opolskiego, zapewnienie cateringu w formie szwedzkiego stołu, zakup 

gadżetów promujących konferencję. 

7.  Termin wykonania zamówienia 15 września 2020. 

8.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca posiadający uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, niezbędną wiedzę 

i doświadczenie; dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia oraz znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. 

9.  Informacje na temat wadium: nie jest wymagane. 

10.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: „Cena” - 100 %  

11.  Miejsce i termin składania ofert. 

Oferty można składać w Urzędzie Miejskim, Dział Organizacyjny pokój nr 1 (kancelaria) lub elektroniczne 

na adres przetargi@strzelceopolskie.pl, w terminie do dnia 5 sierpnia 2020 r. do godziny 1010  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


