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Łomża, dnia 18.11.2015r.  

 

 

 

 

 

 

       LGD.RZ.OP.7.2015 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO na 

sporządzenie Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu dokumentu strategicznego 

„Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022” obejmującej obszar pięciu gmin wiejskich 

powiatu łomżyńskiego: gminy Łomża, Miastkowo, Piątnica, Śniadowo oraz gminy Wizna. 

Podstawa prawna: art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami). 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża 

tel. kontaktowy: 86/47-35-335 

e-mail: lgdsasiedzi@gmail.com 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie Raportu Oddziaływania na Środowisko dla 

projektu „Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022” obejmującej obszar 5 gmin 

wiejskich powiatu łomżyńskiego: gminy Łomża, Miastkowo, Piątnica, Śniadowo i gminy 

Wizna.  

Szczegółowy opis zamówienia: 

1. Zakres Raportu musi być zgodny z ustawą z dnia 3 października 2008 roku                              

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                       

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, 

poz. 1235 ze zm.). oraz postanowieniem RDOŚ w Białymstoku, o którym mowa poniżej. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do poprawy opracowanego dokumentu wg uwag 

wskazanych przez RDOŚ 
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Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w 

Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża   postanowieniem znak WSTII.411.12.2015.EM  z dnia 

17.11.2015r.  nałożyła na Zamawiającego obowiązek wykonania Prognozy oddziaływania na 

środowisko. 

Zgodnie z ww. pismem Prognoza powinna obejmować następujące zagadnienia: 

a) Informują o zawartości i głównych celach projektowanego dokumentu należy 
przedstawić również powiązania niniejszego dokumentu z innymi dokumentami                             
i określić w jakim zakresie jest on z nimi powiązany. 

b) Dokonując oceny istniejącego stanu środowiska na obszarze objętym projektem 
dokumentu oraz na obszarze, na który realizacja jego ustaleń może wywierać wpływ 
należy wykorzystać i opisać metody i zastosowane dostępne środki (wizje terenowe, 
materiały kartograficzne, inne dostępne opracowania w tym opracowanie 
ekofizjograficzne, prognozy oddziaływania do innych, przyjętych już dokumentów, 
informacje zawarte w Standardowych Formularzach Danych dot. obszarów Natura 
2000, planach zadań ochronnych, inwentaryzacje stanu środowiska - jeżeli były 
przeprowadzone, aktualne dane dotyczące stanu środowiska udostępnione na stronie 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku pod adresem 
www.wios.bialystok.pl w zakładce „Monitoring środowiska”). Omawiając 
przedmiotowe zagadnienia należy również uwzględnić ewentualnie występujące w 
obszarze opracowania lub jego sąsiedztwie lokalne populacje gatunków chronionych.  

c) Określając istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 
realizacji projektowanego dokumentu, należy również przeanalizować i określić 
wpływ realizacji tego dokumentu na obszary podlegające ochronie na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody. (Dz. U. 2013 r., poz. 627 ze 
zm.). Należy zidentyfikować istniejące problemy, które mogłyby utrudnić lub 
uniemożliwić realizację analizowanego dokumentu w kontekście potencjalnych 
zagrożeń dla środowiska. 

d) Przeprowadzając ocenę przewidywanych znaczących oddziaływań, określonych w art. 
51 ust. 2, pkt. 2 lit. e ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
 środowisku na poszczególne elementy środowiska, należy opisać wzajemną 
zależność tych elementów i ich oddziaływań, oraz uwzględnić: 
 ewentualny negatywny wpływ na zwierzęta i rośliny - pogorszenie stanu siedlisk, 

możliwe zakłócenie procesów ekologicznych i ingerencja w ekosystem, zajęcie 
powierzchni biologicznie czynnej, 

 wpływ na wody powierzchniowe i podziemne, możliwość ich zanieczyszczenia 
np. poprzez zmianę funkcji terenu oraz cele środowiskowe w ramach Ramowej 
Dyrektywy Wodnej, 

 nowe źródła emisji zanieczyszczeń i ich wpływ na klimat,  
 skutki ingerencji w krajobraz i zajęcie powierzchni biologicznej czynnej.  

Wyniki oceny powinny rzetelnie uzasadniać brak lub występowanie znaczącego 
oddziaływania na środowisko planowanej zmiany kierunku zagospodarowania, w tym 
na obszary objęte ochroną prawną, w szczególności na cele, przedmiot ochrony oraz 
integralność i spójność obszarów Natura 2000. 

e) Należy przedstawić - stosownie do stopnia szczegółowości dokumentu - skuteczne 

http://www.wios.bialystok.pl/
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rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie negatywnych oddziaływań na 
środowisko, formy ochrony przyrody, w tym również na cel i przedmiot ochrony 
obszarów Natura 2000 oraz na ich integralność i spójność, mogące być rezultatem 
realizacji niniejszego dokumentu. 

f) W przypadku stwierdzenia, iż zaproponowane rozwiązania nie wyeliminują 
negatywnych oddziaływań lub skutecznie przed nimi nie zabezpieczą, należy 
zaproponować rozwiązania alternatywne, a następnie poddać je analogicznej ocenie.  

g) Przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko należy zachować układ 
chronologiczny zawarty w art. 51 ust 2 cytowanej wyżej ustawy 

h) Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko powinny być 
opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane 
do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu.  

3. Prognozę oddziaływania na środowisko należy przedłożyć w 2 egz. w wersji papierowej  

i w 1 egz. w wersji elektronicznej. 

4. Koszt sporządzenia dokumentów oraz wydruków. 

5. Koszt transportu do siedziby LGD „Sąsiedzi” 

Istotne warunki zamówienia: 

Wykonawcy zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem 

najlepszych praktyk oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego i unijnego. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zadania: 10 dni od podpisania umowy 

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA  

 

1. Wykonawca określił cenę ryczałtową za realizację całego przedmiotu zamówienia, 

podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownym, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku  (wartości brutto). 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia, w tym m.in. VAT, koszty dojazdu i wszelkie inne 

przewidziane i nieprzewidziane koszty związane z realizacją zamówienia.  

3. Cena oferty nie podlega rewaloryzacji 

 

V. KRYTERIUM OCENY OFERTY 

Najniższa cena brutto spełniającej wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta powinna: 

a) Jeśli dotyczy: być opatrzona pieczątką firmową 
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b) Posiadać datę sporządzenia 

c) Zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu kontaktowego 

d) Być podpisana czytelnie 

e) Uwzględniać cały przedmiot zamówienia 

f) Uwzględniać koszt całego zamówienia w PLN 

2. Do oferty Wykonawca powinien załączyć: 

a) Formularz ofertowy – załącznik Nr 1 

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, FORMA PŁATNOŚCI 

1. Ofert, wg załączonego formularza należy składać pocztą na adres: Lokalna Grupa 

Działania „Sąsiedzi”, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża z dopiskiem 

„Prognoza oddziaływania na środowisko” 

2. Termin składania ofert do 20 listopada 2015 r. do godz. 15.30. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę 

5. Forma płatności: przelew w terminie 14 dni od otrzymania faktury/ rachunku , 

wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru. 

 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Pani Renata Ramotowska pod nr telefonu 86/47-35-335 oraz 

adresem e-mail: lgdsasiedzi@gmail.com lub w siedzibie Zamawiającego: ul. Szosa 

Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (III piętro, pok. 417). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lgdsasiedzi@gmail.com
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Załącznik 1   
 

Łomża, dnia ……………………… 

Nazwa Wykonawcy: 

……………………………………. 

…………………………………… 

……………………………………. 

……………………………………. 

/imię, nazwisko, adres,  email, tel.kont./  

pieczęć Wykonawcy wraz z tel.kont. i emailem/ 

 

Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi” 

Ul. Szosa Zambrowska 1/27 

18-400 Łomża 

  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.11.2015 r. znak: LGD.RZ.7.2015 dotyczące 

opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2016-2022” obejmującej obszar 5 gmin wiejskich powiatu łomżyńskiego , 

oferuję zrealizowanie zamówienia za cenę: 

 

Produkt Koszt produktu/usługi brutto 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 

opracowanie Raportu oceny oddziaływania na 

środowisko dla dokumentu ,,Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2014-2022’’ dla obszaru 5 gmin 

powiatu łomżyńskiego ( tj. gmin: Łomża, Piątnica , 

Śniadowo, Miastkowo oraz Wizna) dla w/w 

zakresu.  

 

………………..……………… PLN 

 

 

Słownie: ………………………………. 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

Stawka VAT: ……………….%  

 

Kwota Netto: ……………………………………. PLN 

 

Słownie Netto: ……………………………………………………… 
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1. Oferuję/-my wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia ……………………….. 

2. Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi przez 

Zamawiającego w zapytaniu ofertowym znak: LGD.RZ.7.2015 z dnia 18.11.2015 r. 

3. Akceptuję/-my wzór umowy bez zastrzeżeń 

4. Oświadczam, że:  

a) Posiadam wiedzę niezbędną do wykonania zamówienia oraz dysponuję odpowiednim 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

b) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

 

          …………..…………..………...........…………. 
(Podpis osoby składającej ofertę wraz z pieczęcią oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


