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TYTUŁ ZAMÓWIENIA: 

Wykonanie usługi konsultingowej, obejmującej przygotowanie: 

 

Wniosków o zmianę 2 decyzji - pozwoleń wodnoprawnych w zakresie Instalacji MBP   

i Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne– instalacja komunalna  

w zakresie: 

− wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie 

szkodliwe dla środowiska wodnego, dla składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne oraz instalacji MBP i kompostowni 

− wód opadowych i roztopowych, dla składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne oraz instalacji MBP i kompostowni 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” sp. z o.o 

ul. T. Kościuszki 304 

34-123 Chocznia 

NIP: 551-21-96-919; REGON: 357053451; BDO: 000017456 

KRS:0000144823, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy 

Kapitał zakładowy: 11 800 000,00 wpłacony w całości. 

 

 

TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 

 

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem lub pocztą lub pocztą elektroniczną na 

adres:pjodlowski@eko-chocznia.pl  Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień 

nadania oferty, czy też jej sporządzenia.  

Oferty należy składać do dnia 22.10.2021 r. godz. 09:00 

Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” sp. z o.o ul. T. Kościuszki 304, 

34-123 Chocznia lub pocztą elektroniczną na adres: pjodlowski@eko-chocznia.pl  

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym 

integralną część niniejszego zamówienia i stanowiącym załącznik do zapytania 

ofertowego. 

 

 

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA: 

Leszek Rataj – tel. 607 980 739   e-mail: lrataj@eko-chocznia.pl  

 

 

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA: 

Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” sp. z o.o 

ul. T. Kościuszki 304 

34-123 Chocznia 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest zakupienie usługi konsultingowej, obejmującej przygotowanie: 
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I. Wniosku o zmianę decyzji -  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków 

przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 

wodnego, dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętne oraz instalacji MBP i kompostowni w związku z upływem terminu 

obowiązywania II kwartał 2022. 

 

II. Wniosku o zmianę decyzji -  pozwolenia wodnoprawnego na wody opadowe  

i roztopowe, dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz 

instalacji MBP i kompostowni w związku ze zmianami w zakresie powierzchni 

instalacji, rozwiązań technicznych i technologii. 

 

 

Po 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz w zapisie elektronicznym. 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia  obejmuje: 

 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: 

Kompletny wniosek o zmianę decyzji -  winien być przygotowany przez Oferenta : 

Zakres I  - 45 dni 

Zakres II – 90 dni 

od daty podpisania umowy. 

 

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY - 

MINIMALNY ZAKRES OFERTY: 

 

Oferta określająca  nazwę wykonawcy, termin realizacji, cenę netto – brutto. 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO: 

Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego ofertę wybrano.  

Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia 

umowy. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ponownej oceny. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie 

w każdej chwili bez podania przyczyny. 

Podpisanie umowy nastąpi po wyłonieniu oferenta realizującego zamówienie w siedzibie 

Zamawiającego tj. w Choczni, ul. T. Kościuszki 304. 
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