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Kępno, dnia 28 marca 2017 roku 

OŚ. 621.2.2017 

OGŁOSZENIE 

Starosta Kępiński, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia 

dotyczącego opracowania: 

1) Raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu kępińskiego na lata 

2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za okres 2015-2016”. 

2) „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2020 z 

perspektywą do 2024 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”. 

 

1. Zamawiający. 

Powiat Kępiński  

63-600 Kępno, ul. Kościuszki 5  

NIP 619-20-19-753 

Nr telefonu: 62 78 28 900, Nr faksu: 62 78 28 901  

e-mail: sekretariat@powiatkepno.pl 

strona internetowa: www.powiatkepno.pl 

2. Przedmiot zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentów na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 roku, poz. 519) oraz ustawą o udostępnieniu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 z późn. zm.), to jest: 

1) Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 

2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za okres 2015-2016”. 

2) „Program ochrony środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2020 z 

perspektywą do 2024 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” będącego 

aktualizacją „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2012-2015 

z perspektywą na lata 2016-2019” przyjętego uchwałą nr XXVI/174/2012 Rady Powiatu 

Kępińskiego  z dnia 28 grudnia 2012 roku. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Sporządzenia Raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu 

Kępińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za okres 2015-2016” 

w ilości - 2 szt., (wersja papierowa + wersja elektroniczna). 

2) Sporządzenia aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kępińskiego na 

lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na 

środowisko” w ilości - 4 szt. (wersji papierowej + wersja elektroniczna) z 

uwzględnionymi uwagami społeczeństwa wynikającymi z konsultacji społecznych, 

konsultacji  

z organizacjami pozarządowymi oraz opiniami właściwych organów. 

3) Udział w konsultacjach społecznych. 

4) Przygotowanie wszelkich materiałów, dokumentów niezbędnych do uzyskania opinii  

i uzgodnień m. in. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, a także Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego, jakie będzie zobowiązany przedstawić Starosta 

Kępiński w trakcie sporządzania procedury POŚ jak również w trakcie konsultacji 

społecznych. 

3. Do zakresu zamówienia należy również: 

1) przekazanie jednego kompletu wersji roboczej projektu dokumentów (w formie papierowej  

i elektronicznej) do Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Kępnie w terminie do końca lipca 2017 r., celem przeanalizowania i wniesienia 

ewentualnych uwag przez pracowników wydziału; 

2) uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii oraz uzgodnień w zakresie opracowanych 

projektów dokumentów; 

3) przedłożenie pod obrady Rady Powiatu Kępińskiego, w terminie do końca września 2017 r., 

wersji finalnej ww. dokumentów oraz zaprezentowanie na sesji Rady Powiatu w Kępnie 

ostatecznej treści dokumentów, celem uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu 

Kępińskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania 

na środowisko” oraz przyjęcia Raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu 

Kępińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za okres 2015-2016”, przez 

Radę Powiatu, w terminie do końca października 2017 roku. Termin prezentacji zostanie 

podany z tygodniowym wyprzedzeniem. 

4) Zamawiający dostarczy wykonawcy pismo potwierdzające jego uprawnienia do pozyskiwania 

informacji od gmin, przedsiębiorstw i innych instytucji, które będą pomocne przy opracowywaniu 

przedmiotowego zamówienia, a także do występowania w imieniu Zamawiającego przed 

organami administracji biorącymi udział w opiniowaniu i uzgadnianiu projektu dokumentów 

będących przedmiotem zamówienia. 

4. Forma składania ofert. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na wypełnionym formularzu stanowiącym 

załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz ze stosownym oświadczeniem wymienionym w 

pkt 7 - Warunki udziału w postępowaniu. 

Koperta z ofertą powinna posiadać dopisek:  

„Raport i POŚ dla Powiatu Kępińskiego”. 
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5. Termin i miejsce składania ofert. 

Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 

Kępno (Biuro Podawcze - pokój nr 4), w terminie do dnia 23.04.2017 roku do godz. 

1200.  

6. Termin realizacji zamówienia.  

Zlecone prace muszą być wykonane do dnia 31.10.2017 roku.   

7. Warunki udziału w postępowaniu.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty gospodarcze posiadające niezbędną 

wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania Programu ochrony środowiska lub 

aktualizacji Programu ochrony środowiska. W celu potwierdzenia spełnienia ww. 

warunku do formularza ofertowego należy dołączyć Oświadczenie o posiadaniu 

niezbędnego doświadczenia do prawidłowego wykonania zadania wraz z wykazem 

wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, co 

najmniej 2 zadania wraz ze wskazaniem podmiotów, na rzecz których zadanie zostało 

wykonane oraz dat realizacji. Oferty bez dołączonego oświadczenia lub w przypadku 

dołączeniu oświadczenia bez podpisu nie będą uwzględniane. 

8. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 

1) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium – cena 100%. 

2) Wykonawca winien w podanej cenie ująć wszystkie koszty niezbędne do realizacji 

zamówienia.  

9. Inne postanowienia: 

1) Warunki płatności - 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub 

rachunku, którego podstawą będzie przyjęty bez zastrzeżeń protokół przekazania 

dokumentów, będących przedmiotem zamówienia.   

2) Termin związania ofertą - 30 dni licząc od ostatniego dnia terminu składania ofert. 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględniane. 

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

10. Informacje szczegółowe na temat zamówienia:  

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:  

Marek Oreś tel. 62 78 28 909 

Joanna Steć tel. 62 78 28 918 

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest – formularz ofertowy. 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 

równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącym załącznik do uchwały nr 18.V.2015 z dnia 30.03.2015 roku z 

zastrzeżeniem art.701 ust.3 oraz art.703 ust.2 Kodeksu cywilnego. 

WICESTAROSTA 

/-/ Grażyna Jany 
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Załącznik 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty na wykonanie zamówienia dotyczącego 

opracowania:  

1) Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kępińskiego na 

lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za okres 2015-2016. 

2) Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2020 z 

perspektywą do 2024 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

  

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….. 

NIP:…………………………………………. REGON:…….………………………………………… 

nr telefonu/faksu.:……………………………………………………………………………………… 

Oferuję wykonanie opracowań zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunków 

zamówienia , stanowiącym załącznik nr 1 umowy, w cenie: 

netto ……………………. w zł (słownie: ……………………………………………………...) 

brutto …………………… w zł (słownie: …………………………………………………..…)  

Jednocześnie oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń. 

Potwierdzam/my termin realizacji całego zamówienia do 31 października 2017 roku.  

Wyrażam/my zgodę na warunki płatności tj. 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury/rachunku. 

Okres związania ofertą 30 dni, liczony od ostatniego dnia terminu składania ofert. 

Ponadto, oświadczam/my, iż: 

- wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest ceną obejmującą wszystkie koszty i nie ulega 

zmianie w trakcie realizacji umowy, 

- przedmiot zamówienia wykonam/my w terminie do 31 października 2017 roku. 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszego formularza ofertowego załączam/my: 

Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia do prawidłowego wykonania zadania 

wraz z wykazem wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania 

ofert. 

……………..., dnia …….…………. r.          

                                                                                             

………………………………………………… 

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

    do reprezentowania  wykonawcy) 


