
 

 

 

Biłgoraj, dn. 03.04.2015r. 
JRP POPT.271.1.10.2013 

 
Wszyscy zainteresowani 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na opracowanie raportu oddziaływania przedsi ęwzięcia na środowisko wraz z 

doradztwem  przy procedurze przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i 
uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

 
 

I. Zamawiający: 
Gmina Biłgoraj, ul. Kościuszki 88, 23 – 400 Biłgoraj. 
 
II. Osoby upoważnione do kontaktu: 
Mateusz Bury – tel. (84) 688 28 34, e-mail: m.bury@gminabilgoraj.pl 

 
III. Tryb zamówienia: 
Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 
2013r., poz. 907 ze zm.) oraz Zarządzenie Wójta Gminy Biłgoraj Nr 57/2014 z dnia 12 maja 
2014r. 

 
IV. Przedmiot zamówienia: 
Opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z doradztwem przy 
procedurze przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskaniu decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

 
V. Opis zakresu przedmiotu zamówienia: 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 
 

1. Opracowania raportu oddziaływania przedsi ęwzięcia na środowisko 
− raport ma dotyczyć oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa 

obwodnicy zachodniej miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – 
Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica 
Starzeńska”, 

− zakres raportu musi być zgodny z Ustawą z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 
2013r., poz. 1235 ze zm.) oraz postanowieniem RDOŚ w Lublinie, o którym mowa 
poniżej, 

− wykonawca będzie zobowiązany do poprawy opracowanego dokumentu według 
uwag przekazanych przez organy administracji publicznej w toku oceny 
oddziaływania na środowisko i wydawania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, 



 

 

 

− wykonawca jest zobowiązany do pozyskania i opracowania wszelkich niezbędnych 
załączników do raportu, za wyjątkiem wypisów z rejestru gruntów. 

 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie postanowieniem znak: 
WOOŚ.4210.1.2015.LP z dnia 24.03.2015r. nałożyła na Zamawiającego obowiązek 
wykonania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (skan postanowienia w załączeniu 
do zapytania). 
 
Raport należy opracować zgodnie z przekazaną w wersji elektronicznej koncepcją 
programowo – przestrzenną oraz Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia. 
 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna na lata 2007 – 2013. 
 
2. Opracowanie wszelkich pozostałych dokumentów, ni ezbędnych do 

prawidłowego przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko i 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

− wykonawca będzie zobowiązany również do poprawy opracowanych dokumentów 
według uwag przekazanych przez organy administracji publicznej w toku oceny 
oddziaływania na środowisko i wydawania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, 
 

3. Doradztwo przy procedurze przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizacj ę przedsi ęwzięcia. 

− wykonawca ma obowiązek udzielania Zamawiającemu wszelkich porad i 
współpracować z Zamawiającym w trackie trwania procedury oceny oddziaływania na 
środowisko i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W 
szczególności dotyczy to przygotowywania dla Zamawiającego wzorów pism, 
odpowiedzi do właściwych organów administracji publicznej, odpowiedzi na uwagi 
wniesione w toku udziału społeczeństwa, 

− Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu 
przed organami administracji publicznej i innymi podmiotami w toku procedury 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wydawania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, 
 

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem 
najlepszych praktyk oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego i unijnego. 
 
 
 



 

 

 

Wszelkie opracowania należy przedłożyć Zamawiającemu w wersji papierowej w 3 
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. 
 
Całkowite prawa autorskie do opracowanych dokumentów, wraz z możliwością 
przetwarzania, powielania i modyfikowania będą należały do Zamawiającego. 
 
VI. Termin wykonania zamówienia: 

• opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – do 
29.05.2015r. 

• opracowanie pozostałych dokumentów niezbędnych do prawidłowego 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach oraz doradztwo przy procedurze 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskaniu decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach – do 31.12.2015r . 
 

VII. Warunki płatności: 
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie dokonana na 
podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem bankowym z rachunku 
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od 
dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia 
faktury będzie protokół odbioru zrealizowanych usług, podpisany przez obie strony bez 
zastrzeżeń. 

 
Zamawiający dopuszcza płatności częściowe wg. niżej podanych zasad: 
− za opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po protokolarnym 

odbiorze opracowanego dokumentu, 
− za opracowanie pozostałych dokumentów niezbędnych do prawidłowego 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach oraz doradztwo przy procedurze przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko i uzyskaniu decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, po protokolarnym odbiorze wykonanych usług. 
 

VIII. Kryterium oceny ofert: 
100% cena netto za całość przedmiotu zamówienia. 
 
IX. Wzór umowy: 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

 
X. Sposób złożenia oferty: 
W przypadku zainteresowania Państwa wykonaniem przedmiotu zamówienia proszę o 
złożenie swojej oferty, do dnia 13 kwietnia 2015r.,  do godz. 12.00  na formularzu oferty 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 



 

 

 

Formularz ofertowy należy złożyć / przesłać do Urzędu Gminy Biłgoraj, ul. Kościuszki 88, 23 
– 400 Biłgoraj w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Opracowanie raportu OOŚ”. Liczy się data 
faktycznego wpływu oferty do Urzędu, a nie data stempla pocztowego lub dowodu nadania. 
 

 
Zastępca Wójta 

(-) mgr Teresa Ró żańska 


