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K-IO.602.1.2019.IV 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Gmina Miasto Kołobrzeg planuje zlecić wykonanie aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska na lata 2019 – 2022 dla Miasta Kołobrzeg z perspektywą na lata 2023 - 2026, 
prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowej aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska oraz raportu z realizacji POŚ za lata 2017-2018 przy niżej wymienionych 
założeniach: 

 Podmiot realizujący ww. zadanie zobowiązany będzie do przygotowania prognozy 
oddziaływania na środowisko oraz podsumowania zgodnie z art. 55 ust. 3 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. 

 Podmiot realizujący ww. zadanie zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich 
niezbędnych do wdrożenia (podjęcia uchwały) POŚ i przewidzianych przepisami 
prawa decyzji, uzgodnień i opinii w imieniu Zamawiającego. 

 Wytworzona dokumentacja będzie spełniać wymogi prawa krajowego i unijnego oraz 
będzie zgodna z aktualnie obowiązującymi wytycznymi i dokumentami krajowymi. 

 Opracowana dokumentacja zostanie dostarczona do zamawiającego w formie 
papierowej w 2 egz. oraz w formie elektronicznej na płycie cd lub pendrive. 

 Termin płatności 30dni od daty dostarczenia faktury wraz z kompletem dokumentacji 
oraz opinii i uzgodnień do siedziby zamawiającego. 

 Przewiduje się, że podmiot realizujący ww. zadanie dwukrotnie stawi się przed Radą 
Miasta Kołobrzeg celem przestawienia przedmiotowej dokumentacji oraz celem 
udzielenia ewentualnych wyjaśnień (jedno stawiennictwo podczas posiedzeń komisji 
Rady Miasta Kołobrzeg, drugie podczas sesji Rady Miasta Kołobrzeg). 

 Na realizację przedmiotowego zamówienia zostanie sporządzona umowa. 
 
W przypadku zainteresowania, oferty proszę kierować najpóźniej do dnia 31.01.2019r.: 
- papierowo na adres: Wydział Komunalny Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-
100 Kołobrzeg lub elektronicznie na adres: p.ulewicz@um.kolobrzeg.pl 
 
Oferta powinna zawierać: 

1) cenę netto i brutto za wykonanie poszczególnych elementów zadania tj. Opracowanie 
aktualizacji POŚ (w tym prognozy wraz z podsumowaniem), Raportu z realizacji POŚ, 
jednokrotne stawiennictwo przed Radą Miasta Kołobrzeg przy wymienionych wyżej 
założeniach/wymaganiach, 

2) termin realizacji usługi, 
3) informacje na temat zrealizowanych przez Państwa podobnych usług i/lub referencje 

(kopie) – min. 2szt. i nie więcej niż 5szt., 
4) inne ewentualne warunki realizacji usługi lub uwagi. 
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