Kowalewo Pomorskie,24.06.2016
OŚRiEG.602.3.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE
na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Kowalewo Pomorskie na lata 2016-2019, z perspektywą do 2022 roku
1. Gmina Kowalewo Pomorskie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016-2019, z perspektywą do 2022
roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
Osoba do kontaktu: Edyta Jasińska – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Ewidencji Gospodarczej, tel. 56 684 29 75, e – mail: edyta.jasinska@kowalewopomorskie.pl
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kowalewo Pomorskie należy opracować zgodnie z
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016r., poz. 672 ze zm.)
i powinien uwzględniać wytyczne sektorowych dokumentów programowych, współgrających z
polityką ekologiczną państwa oraz regionalne dokumenty planistyczne. Program Ochrony
Środowiska dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016 – 2019, z perspektywą do 2022 roku
oraz strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko należy przedłożyć w 3 egzemplarzach w
wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.
2) Prognozę oddziaływania na środowisko należy opracować na podstawie obowiązujących
przepisów prawnych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 t.j.). Prognozę
oddziaływania na środowisko należy przedłożyć w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w
2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.
3) Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko należy przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2016r., poz. 353 t.j.).
4) W ramach realizacji zamówienia do wykonawcy należy przygotowanie wszelkich dokumentów,
w tym również wymaganych wniosków i pism do poszczególnych organów oraz do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Szczegółowy zakres
prognozy należy uzgodnić z właściwymi organami.
3. Dodatkowe informacje:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Oferenci ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do udokumentowania doświadczenia. W
celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający wymaga przedstawienia dowodów potwierdzających należyte wykonanie co
najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu programu ochrony środowiska wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko, w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie
5. Kryteria oceny oferty: najniższa cena oferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności określonych w
przedmiocie zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia
świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie.

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem: http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.

7. Sposób i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć pisemnie w nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem „Program Ochrony
Środowiska dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016-2019, z perspektywą do 2022
roku”, w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Kowalewie Pomorski, Plac Wolności 1,
87 – 410 Kowalewo Pomorskie.
2) Termin składania ofert upływa 12 lipca 2016r. o godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12
lipca 2016r. o godz. 12.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskiem, Plac
Wolności 3, pokój nr 9.
Oferta może być przesłana za pośrednictwem Poczty Polskie, kuriera lub złożona osobiście w
siedzibie Zamawiającego. Liczy się wyłącznie data wpływu do siedziby Zamawiającego.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
4) Termin związania ofertą: 10 dni.
8. Oferta powinna zabierać:
1) nazwę i adres oferenta,
2) całkowitą wartość zamówienia netto i brutto,
3) referencje od minimum dwóch Zleceniodawców.

Z up. BURMISTRZA
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Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2013r. poz. 907 z
późn. zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
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