
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG w Staszowie

GMINA STASZÓW Staszów, dn. 09.01.2018 r.
IKOŚ. 6220.03.2016.II

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
(jednostka organizacyjna Urzędu)

tel. (15) 864-20-14, fax (15) 864-32-61/(15) 864-83-04
e-mail:   biuro@staszow.pl   , rafal.jastrzab@staszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Sporządzenie  opinii  biegłego  w dziedzinie  ochrony środowiska,  dotyczącej  oceny raportu
oddziaływania  na  środowisko  przedsięwzięcia  pn.  „Budowa  chlewni  macior  i odchowu
prosiąt  wraz z urządzeniami  towarzyszącymi,  na  działkach  nr 696 i  697 na terenie  wsi
Oględów, gmina Staszów.”

                                                                                          (podać nazwę zamówienia)

Rodzaj zamówienia: usługa
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest  Sporządzenie  opinii  dotyczącej  oceny raportu oddziaływania na
środowisko  przedsięwzięcia  pn.  „Budowa  chlewni  macior  i odchowu  prosiąt  wraz
z urządzeniami  towarzyszącymi,  na   działkach  nr  696  i  697  na  terenie  wsi  Oględów,  gmina
Staszów.” pod kątem zgodności z konkretnym przepisem, tj. art. 66 ustawy z dnia 3 października
2008  roku  o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.  2017  poz. 1405)
określającym  elementy  raportu  w  powiązaniu  z  przepisem  prawa  materialnego,  na  podstawie
którego została określona treść wymagania ustalonego we wspomnianym art. 66.  
CPV  71 31 90 00 -7

1.1 Opinia powinna określać:
a) zgodność raportu z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.  2017  poz. 1405);
b) weryfikację analiz zawartych w raporcie;
c) ocenę  czy przedmiotowy raport  jest   kompletny,  spójny i  rzetelny,  uwzględniając  wszystkie
wymagania wynikające z ww. art. 66 ustawy;
d) ocenę raportu pod kątem ewentualnych braków.
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Po sporządzeniu  opinii,  w przypadku  złożenia  przez  strony uwag  do opinii,  Wykonawca
będzie  miał  obowiązek  ustosunkować  się  pisemnie  do  tych  uwag  w  wyznaczonym  przez
Zamawiającego terminie.

W trakcie postępowania administracyjnego należy wziąć pod uwagę możliwość odnoszenia
się do zagadnień stawianych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

W celu realizacji zamówienia, Zamawiający przekaże Wykonawcy raport oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia pn.  „Budowa chlewni macior i odchowu prosiąt wraz z urządzeniami
towarzyszącymi, na  działkach nr 696 i 697 na terenie wsi Oględów, gmina Staszów.”, wraz z jego
uzupełnieniami.

Zamawiający  udostępni  Wykonawcy  dokumentację  postępowania  administracyjnego
w sprawie  wydanie  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięcia  pn.
„Budowa chlewni macior i odchowu prosiąt wraz z urządzeniami towarzyszącymi, na  działkach nr
696  i  697  na  terenie  wsi  Oględów,  gmina  Staszów.”,  oraz  udzieli  niezbędnych  informacji
związanych z postępowaniem.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć  do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie opinię,
o której mowa powyżej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu
w wersji elektronicznej.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiście
w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 7
lub telefonicznie pod numerem tel. 15 864 83 44 – Rafał Jastrząb lub 15 864 83 47 – Jarosław
Glibowski.

3. Termin wykonania zamówienia: 

Od dnia podpisania umowy do 16.03.2018 r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające uprawnienia do sporządzania opinii  biegłego
w zakresie ochrony środowiska.
Wykonawca  wykaże,  iż  w okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem terminu  składania  ofert,
a jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wykonał  z  należytą
starannością  co  najmniej  1  zamówienie  obejmujące  usługę  polegającą  na  wykonaniu  opinii
dotyczącej oceny raportu oddziaływania na środowisko.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  28-200  Staszów,
ul. Opatowska 31, sekretariat-pokój 104 osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr (015) 864-
32-61  w terminie do dnia 16.01.2018 r.  do godz. 1500

Oferta  winna  być  sporządzona  na  „Formularzu  oferty  cenowej”,  załączonym  do niniejszego
zaproszenia – druk do pobrana na dole strony.
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7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierająca:  nazwę (firmę),  siedzibę  i  adres
wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej
www.bip.staszow.pl najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja  o  terminie  i  miejscu  podpisania  umowy  zostanie  przekazana  telefonicznie
wykonawcy, którego ofertę wybrano.
                                                        

        Zatwierdził:

Staszów, dnia 09.01.2018 r.                                    BURMISTRZ
mgr Leszek Kopeć
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