
                                                                                                                         
 

 

Białystok,  …. kwietnia 2014 r. 

WOF.2300.11.2014.MDS 

Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 14.000 Euro 

(zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. 

- Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zamierza przystąpić do organizacji cyklu seminariów 

pn.: „Usprawnienie procedur administracyjnych dotyczących postępowań w sprawie ocen 

oddziaływania na środowisko oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko”, 

zakwalifikowanych do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W ramach powyższego projektu planuje się przeprowadzenie 

dwóch jednodniowych seminariów dla 120 przedstawicieli gmin z województwa podlaskiego na 

temat: „Usprawnienie procedur administracyjnych dotyczących postępowań w sprawie ocen 

oddziaływania na środowisko przedsięwzięć”. 

W związku z powyższym zapraszam do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie 

dwóch jednodniowych seminariów na temat: „Usprawnienie procedur administracyjnych 

dotyczących postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć”. 

1. Prowadzący rozpoznanie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku,              

ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok 

2. Określenie przedmiotu rozpoznania: przedmiot rozpoznania ze względu na czas i miejsce 

przeprowadzenia seminariów został podzielony na dwa zadania: 

Zadanie 1: Przeprowadzenie seminarium na temat: „Usprawnienie procedur administracyjnych 

dotyczących postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć” w dniu 

16 maja 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.  

Zadanie 2: Przeprowadzenie seminarium na temat: „Usprawnienie procedur administracyjnych 

dotyczących postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć”  w dniu 

roboczym w okresie między 19.05.2014 r. a 30.05.2014 r. (wybór jednego dnia roboczego 

Zamawiający pozostawia Wykonawcy) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku 

Podlaskim przy ul. 11 listopada 4.   

Szczegółowy opis przedmiotu rozpoznania zawiera załącznik nr 1 do rozpoznania cenowego. 

3. Wykonawca może złożyć  ofertę cenową na jedno lub dwa zadania. 

4. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania:  

Zadanie 1: przedmiot rozpoznania będzie realizowany w dniu 16 maja 2014 r. 

Zadanie 2: przedmiot rozpoznania będzie realizowany w terminie między 19.05.2014 r. a 

30.05.2014 r. (wybór jednego dnia roboczego Zamawiający pozostawia Wykonawcy). 

5. Kryterium wyboru: 100 % cena. 

6. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie powinni złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania wymagań określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu rozpoznania (załącznik 

nr 1): O udział w zamówieniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą 

dysponować trenerem spełniającym wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu 

rozpoznania (załącznik nr 1), na potwierdzenie czego składają oni następujące dokumenty: 

1) dokumenty potwierdzające posiadanie przez trenera wykształcenia wyższego z zakresu 

ochrony środowiska, inżynierii środowiska, biologii, prawa (studia wyższe specjalistyczne, 



                                                                                                                         
 

 

studia uzupełniające, studia podyplomowe, itp.) lub co najmniej 3 - letnie doświadczenie 

zawodowe przy wydawaniu decyzji środowiskowych (dokumenty lub oświadczenie 

wykonawcy); 

2) wykaz potwierdzający wykonanie przez trenera w ostatnich 3 latach przed terminem 

złożenia oferty cenowej co najmniej 3 usług szkoleniowych z zakresu ocen oddziaływania 

na środowiko (z wykorzystaniem załącznika nr 2 do rozpoznania cenowego). 

Dokumenty powinny być złożone w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę 

7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do rozpoznania cenowego.  

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pani Magdalena Denis-Szymczuk, tel. 85 

7406981 wew. 18, e’mail: mdenis@rdos.gov.pl                

9. Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania: ofertę cenową należy 

złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, 

przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w sekretariacie (pok. Nr 2), drogą pocztową, 

faksem lub e’mailem na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. 

Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, nr faksu (85) 740 69 82, e-mail: 

biuro.bialystok@rdos.gov.pl 

10. Termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania: zgłoszenie wraz z ofertą cenową należy 

złożyć do dnia 10 kwietnia 2014 r., do godz. 12:00. 

 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą postępowania dotyczącą dokonywania 

wydatków publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 

8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Białymstoku, określoną w Zarządzeniu Nr 5/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska          

w Białymstoku z dnia 02.04.2010 r. wraz z późniejszymi zmianami. 

 

……………………………………….. 

(podpis zamawiającego) 

Zał.: 

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2) wzór wykazu wykonanych usług 

3) wzór umowy  

4) formularz oferty cenowej 

 

 

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania RDOŚ w Białymstoku do udzielenia 

zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w ogłoszeniu 

i powiadomi o przyjęciu oferty wybranego wykonawcę 

mailto:mdenis@rdos.gov.pl

