
Chotcza, dnia 20.04.2016 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Gmina Chotcza zwraca się z prośbą o ofertę cenową na opracowanie Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Chotcza. 

I. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia. 

1. Nazwa zamówienia 

„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chotcza” 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

a) Informacja społeczeństwa o opracowaniu Planu; 

b) Inwentaryzacja emisji CO2 z obszaru gminy i stworzenie bazy danych; 

c) Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej zgodnie z wytycznymi 

NFOŚiGW; 

d) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

(realizacja będzie uwarunkowana decyzją RDOŚ na etapie realizacji.  

W przypadku stwierdzenia braku przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko wartość zamówienia będzie pomniejszona  

o wskazaną wartość w złożonej ofercie).  

 

Dokument musi objąć swoim zakresem obszar Gminy Chotcza; 

Dokument powinien zostać opracowany na lata nim. 2016 – 2021. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej  

w 3 egz. wraz z edytowalną wersją elektroniczną. 

Całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu, wraz z możliwością przetwarzania, 

powielania i modyfikowania będą należały do Zamawiającego. 

Opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej powinien zawierać: 

Baza danych powinna zostać wykonana w postaci arkusza kalkulacyjnego z możliwością 

wykorzystania do dalszych analiz, rozbudowy, aktualizacji i generowania zestawień. 



3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  

z warunkami Zamawiającego oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

II. Doświadczenie wykonawcy 

Na podstawie spełnienia warunku doświadczenia w zakresie przedmiotu 

zamówienia do oferty należy  załączyć dokument potwierdzający opracowanie  

co najmniej trzech dokumentów, które są przedmiotem niniejszego zamówienia  

w sposób należyty (np. poświadczenie – referencje). 

III. Informacje o procedurze zapytania ofertowego: 

1. Ofertę na załączonym formularzu cenowym (załącznik nr 1) należy złożyć  

w siedzibie Urzędu Gminy w Chotczy w terminie 28.04.2016 r. do godz. 10
00

 

w formie pisemnej osobiście lub listownie. 

2. Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami – cena ryczałtowa – 100%. 

3. Ostateczny termin w realizacji ostatniego zakresu zamówienia – do dnia 

podpisania umowy - 4 miesiące (w przypadku strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko) lub 3 miesiące (w przypadku,  

gdy strategiczna ocena oddziaływania na środowisko nie będzie 

wymagana). 

4. Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej 

www.bip.chotcza.pl. 

5. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Tomasz Fijoł. 

6. Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie 

internetowej jw. 

7. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa za zasadach określonych 

w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.chotcza.pl/

