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Załącznik nr 1
Formularz szacowania

PROWADZĄCY SZACOWANIE CENOWE: 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku 
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok

	Dotyczy szacowania kosztu usługi polegającej na przygotowaniu dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach w obszarach Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007 i Ostoja Augustowska PLH200005, według poniższego zestawienia.


Nr zadania
Usługa
Szacunkowa wartość zamówienia

Nazwa usługi
Zakres usługi
netto
% VAT
brutto
Zadanie 1
Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębach ewidencyjnych: Karolin, Białogóry w gminie Giby oraz Sztabinki, Żegary gmina Sejny, zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007
wykonanie projektu budowlanego urządzeń piętrzących 





wykonanie operatu wodno-prawnego na budowę urządzeń piętrzących





uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na budowę urządzeń piętrzących




Ogółem za zadanie 1



Zadanie 2
Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębach ewidencyjnych: Aleksandrowo, Buda Ruska gmina Krasnopol; Folwark Berżniki, Markiszki gmina Sejny oraz Białogóry w gminie Giby, zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007.
wykonanie projektu budowlanego urządzeń piętrzących 





wykonanie operatu wodno-prawnego na budowę urządzeń piętrzących





uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na budowę urządzeń piętrzących




Ogółem za zadanie 2



Zadanie 3
Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębach ewidencyjnych Gremzdy Polskie, Jeziorki, Giby gmina Krasnopol i Giby zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007.
wykonanie projektu budowlanego urządzeń piętrzących 





wykonanie operatu wodno-prawnego na budowę urządzeń piętrzących





uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na budowę urządzeń piętrzących




Ogółem za zadanie 3



Zadanie 4
Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębie ewidencyjnym Lipsk, gmina Lipsk zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005.
wykonanie projektu budowlanego urządzeń piętrzących 





wykonanie operatu wodno-prawnego na budowę urządzeń piętrzących





uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na budowę urządzeń piętrzących




Ogółem za zadanie 4



Zadanie 5
Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębie ewidencyjnym Dworzysko, gmina Giby zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005
wykonanie dokumentacji  technicznej uszczegóławiającej zakres działania oraz projektu przebudowy istniejącego  urządzenia piętrzącego





wykonanie operatu wodno-prawnego na przebudowę budowę istniejącego urządzenia piętrzącego





uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na przebudowę istniejącego urządzenia piętrzącego




Ogółem za zadanie 5



Zadanie 6
Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębie ewidencyjnym Posejnele, gmina Giby zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005.
wykonanie projektu budowlanego urządzeń piętrzących 





wykonanie operatu wodno-prawnego na budowę urządzeń piętrzących





uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na budowę urządzeń piętrzących




Ogółem za zadanie 6 






	Nazwa i adres wykonawcy: 	                   …………………….………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, należy do Wykonawcy.



……………………………...                                                        		…………………………
      Miejscowość, data                                                                         	      podpis Wykonawcy    

