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TYTUŁ ZAMÓWIENIA: 

 

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w związku  

z realizacją zamówienia na opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko wraz z uzyskaniem  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: 

 

Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Choczni przy  

ul. Kościuszki 304 o kolejną kwaterę . 

 

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 10.01.2023 r. godz. 11:00 

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  

 

 

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 

opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia  

Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Choczni przy  

ul. Kościuszki 304 o kolejną kwaterę . 

Przedmiot zamówienia  obejmuje: 

1. Sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla 

przedsięwzięcia  - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętne w Choczni przy ul. Kościuszki 304 o kolejną kwaterę. 

2. Uzyskanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Rozbudowa 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Choczni przy  

 ul. Kościuszki 304 o kolejną kwaterę. 

3. Udział w postepowaniu administracyjnym. 
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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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