
 
    Somianka, dnia 10.05.2017r.  

 

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wójt Gmina Somianka zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Sporządzenie Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Somianka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzgodnieniem projektu z Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Warszawie 

 

I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Gmina Somianka 

Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka 
Telefon:  29 74-187-90, Telefax:  29 74-187-14 

Adres strony internetowej  http://www.ugsomianka.bip.org.pl  

Adres e-mail:   somianka@somianka.pl,    

NIP: 762-190-15-71               REGON: 550668090 

 

II.  OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

Do porozumienia się z Wykonawcą w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem 

upoważnione są osoby:  

Tadeusz Kuchta –, tel. 29 74 187 90 wew. 35 

 

III.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) oraz Zarządzenie Nr 

12/K/14 Wójta Gminy Somianka z dnia 29.04.2014 roku 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych i wynosi poniżej 30 000,00  EURO. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Somianka na 

lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

obowiązującymi przepisami prawa oraz uzgodnieniem projektu z Państwowym Wojewódzkim 

Inspektorem Sanitarnym w Warszawie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w 

Warszawie  

Zgodnie z art. 17  ustawy Prawo ochrony środowiska, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa 

organy wykonawcze (województwa, powiatu i gminy) zobowiązane są sporządzać programy 

ochrony środowiska. Programy Ochrony Środowiska sporządzane są na  okres czterech lat z tym, że 

przewidziane w niej zadania w perspektywie obejmują cztery kolejne lata.   

Do obowiązków wykonawcy będzie należało: 

 opracowanie Programu Ochrony Środowiska  dla gminy Somianka na lata 2017-2020 z 

perspektywą na lata 2021-2024 

 uzgodnienie projektu programu  z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w 

Warszawie, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie 

 analiza istniejących dokumentów środowiskowych w odniesieniu do aktualnego stanu 

środowiska na terenie gminy Somianka 

 zgromadzenie aktualnych danych na temat ochrony środowiska na terenie gminy 

 sporządzi prognozę oddziaływania na środowisko projektu programu 

 określenie celów w zakresie ochrony środowiska 

 określenie instrumentów finansowych 
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 utworzenie systemu monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie ochrony 

środowiska,  

 Program będzie spójny z wytycznymi Ministerstwa  Środowiska 

 

V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1.  Od dnia podpisania umowy  do dnia 31.07.2017r. 

 

VI.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

 

Oferta musi zawierać następujące elementy: 

1. Poprawnie wypełniony „formularz oferty” z podaną ceną jednostkową za całość zadania, 

podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 1), 

 

VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ   I DOKUMENTÓW 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez 

strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:  

-  pisemnie na adres: Urząd Gminy Somianka, Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka  

-  faksem na numer: 29 74 187 14 

-  drogą elektroniczną na adres: somianka@somianka.pl,   

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

Wykonawca składa ofertę wraz z wszelkimi oświadczeniami i wymaganymi dokumentami w jednym 

egzemplarzu sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.  

 

Wszelkie, dołączone do oferty, kopie winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. 

 

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w 

imieniu Wykonawcy wskazane w odpowiednim rejestrze. W przypadku podpisania oferty, 

oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty 

należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w 

odpowiednim rejestrze. 

 

Wykonawca ponosi samodzielnie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyników postępowania.  

 

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania 

żadnych zobowiązań wobec strony.  

 

IX.  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT.   

1.  Ofertę stanowiącą odpowiedz na zapytanie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

somianka@somianka.pl,  faxem na numer (29) 74 187 14,  pocztą tradycyjną na adres: Urząd 

Gminy w Somiance, Somianka Parcele 16b, 07-203  Somianka lub dostarczyć osobiście  w 

terminie do dnia 19.05.2017r. do godz. 12.00  

Oferty, które wpłyną do zamawiającego po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą 

rozpatrywane.  
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X.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY 

WYBORZE OFERTY  

1.  Zamawiający będzie oceniał tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

2.  Kryterium wyboru ofert jest najniższa cena – cena brutto 100% 

3.  Zamawiający żąda podawania ceny oferty w walucie PLN. Zamawiający nie przewiduje 

rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie między Zamawiającym i Wykonawcą  będą 

dokonywanie w walucie polskiej. 

4.  Ceną oferowaną brutto będzie cena przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu oraz w 

załącznikach do zapytania ofertowego, zawierająca podatek VAT. 

5.  Cena oferowana zawiera wszystkie koszty związane z realizacją  zamówienia. 

6.  Oferowana cena brutto jest ostateczną do zapłaty, jaką Zamawiający zapłaci za wykonanie 

zamówienia.  

 

XI.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn. 
  

Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Formularz oferty 

 

 

 

 

 

   Wójt Gminy Somianka 

   /-/ Andrzej Żołyński 


