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            Przyrów, dn. 24 czerwca 2021r. 

 

Nr R.o.604.12.2021  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Gmina Przyrów  zaprasza do składania ofert na:  

„Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Przyrów na lata 2021-2024  

z perspektywą do roku 2028” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz 

przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane) 

 

 

I. Zamawiający: 

Gmina Przyrów,  

ul. Częstochowska 7, 

42-248 Przyrów 

woj. śląskie, Polska 

NIP 949-21-92-782 

tel.0 (34) 3554120-123 w.40 

fax.0 (34) 3554120 w.21 

adres poczty elektronicznej: przyrow@przyrow.pl ; srodowisko@przyrow.pl 

adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przyrow.akcessnet.net  

 

II. Tryb zamówienia: 

Postępowanie o wartości szacunkowej /do130000zł./ nieprzekraczającej progu stosowania ustawy  

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz 2019 z późn. zm.) 

 

III. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Przyrów na 

lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz 

przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane). 

 

1. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przyrów na lata 2021 - 2024  

z perspektywą do roku 2028 (w tym m.in. do zebrania danych niezbędnych do sporządzenia 

projektu), zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1219z późn. zm.), który uwzględniał będzie „Wytyczne do opracowania 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” zamieszczone na 

stronie Ministerstwa Klimatu, w szczególności powinien uwzględniać wytyczne sektorowych 

dokumentów programowych współgrających z polityką ekologiczną państwa oraz regionalne 

dokumenty planistyczne, wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawnych 

dotyczących zagadnień ochrony środowiska. Podstawę prawną opracowania Programu 

stanowią ustawy oraz akty wykonawcze do tych ustaw: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 

ochrony środowiska, ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, ustawa  

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia 20 lipca 

2017r. Prawo wodne, ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach, ustawa z dnia 

9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, 
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ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawa 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa dnia 6 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz 

zgodnie z posiadanymi przez Gminę Przyrów planami, programami i innymi dokumentami 

województwa śląskiego oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawa krajowego  

i wspólnotowego 

2) wykonania prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska po 

uzgodnieniu z właściwymi organami jej szczegółowego zakresu; 

3) przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na  środowisko Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Przyrów na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028 oraz 

przeprowadzenia oceny zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub uzyskanie zgody 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego na odstąpienie od przeprowadzenia przedmiotowej oceny;  

4) przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych  

w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. z 2021r. poz.247 z późn. zm.) w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie 

Programu Ochrony Środowiska oraz sporządzenie podsumowania z w/w procedury; 

5) uzyskania pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Częstochowskiego do projektu Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Przyrów na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028; 

6) dokonania analizy wnoszonych do opracowania wniosków i uwag w czasie wyłożenia projektu 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przyrów na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 

2028 do publicznego wglądu; 

7) każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym dokumentacji przekazywanych do innych 

organów; 

8) wykonania opracowań w 4 egz. papierowych oraz elektronicznych; 

9) przedstawienia opracowanych w/w dokumentów na Komisji oraz Sesji Rady Gminy; 

10) w ramach realizacji zamówienia do Wykonawcy należy przygotowanie wszelkich dokumentów, 

w tym również wymaganych wniosków i pism do poszczególnych organów.   

 

  

2. Wykonawca jednocześnie wskaże możliwe źródła finansowania proponowanych działań                          

i rozwiązań, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

 

IV. Termin wykonania  zamówienia: 

 

Opracowanie Programu ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami – od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.09.2021r. 

 

V. Pozostałe informacje 

 
Zamawiający informuje, że w ramach podpisanej umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1. Zapewnienia doświadczonych i wykwalifikowanych osób zdolnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z wymaganiami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami. 

2. Aktywnego uczestnictwa przedstawiciela Wykonawcy w pracach Komisji Rady Gminy, sesjach 

Rady Gminy, spotkaniach z mieszkańcami i wszystkimi adresatami programu. 

3. Pozyskania i zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt danych i materiałów, 

niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
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4. Uzgadniania z Zamawiającym treści i projektów, poszczególnych elementów przedmiotu 

zamówienia. 

5. Przekazania Zamawiającemu: 

a) pełnej wersji opracowanego Programu ochrony środowiska w wersji papierowej format A–4 

oraz w wersji elektronicznej w ilości – 4 egzemplarzy. 

b) pełnej dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko lub potwierdzającej brak konieczności jej przeprowadzenia. 

c) innych dokumentów, opracowań, aplikacji powstałych w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia, których wykonanie wynika z zapytania ofertowego. 

d) opracowanych dokumentów w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie doc oraz 

pdf (jeżeli tabele lub załączniki zostały sporządzone w formacie xls należy je dołączyć  

w wersji elektronicznej jako osobne pliki z aktywnymi/otwartymi formułami), 

e) na piśmie wszelkich praw autorskich do przedmiotu zamówienie wraz z możliwością jego 

przetwarzania, powielania i modyfikowania. 

 

VI. Kryterium oceny ofert: 100% cena. 

 

Kryterium oceny jest cena oferty. Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego 

zamówienia, podana w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę 

zawierającą najniższą cenę. 

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów, w oparciu o ustaloną niżej 

punktację:  

punktacja: 0 –100, 

gdzie: 100% = 100 pkt. 

2. Za najkorzystniejszą z ofert zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej: 

− Kryterium: Cena – waga 100% 

Za cenę oferty przyjmuje się wartość brutto (z podatkiem VAT). 

3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. 

Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie 

proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. 

4. Zastosowane własne wzory do obliczania punktowego: 

Punkty za kryterium: Cena (C) –waga 100%, zostaną obliczone wg poniższego wzoru: 

C = (najniższa oferowana cena: cena oferty badanej) x 100 = ilość punktów. 

5. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego 

miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

6. Oferta, która otrzyma maksymalną liczbę przyznanych punktów – w oparciu o ustalone wyżej 

kryterium – zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty sklasyfikowane zostaną 

zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

 

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia. Cenę za 

zrealizowanie niniejszego zamówienia należy przedstawić zgodnie z Formularzem cenowym 

stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.  

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi 

najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują 

środki odwoławcze. 

Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania 

przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 

zamówienia, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie. 
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VII. Miejsce i termin składania ofert: 

 

Oferty  należy złożyć do dnia 12 lipca 2021 roku, do godz. 900 na formularzu ofertowym  

stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Formularz ofertowy należy: 

− złożyć/przesłać do Urzędu Gminy  Przyrów ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów, w zaklejonej 

kopercie  z dopiskiem „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska”. Liczy się data faktycznego  

wpływu oferty do Urzędu, a nie data stempla pocztowego  lub dowodu nadania. 

lub 

− przesłać w formie elektronicznej  na adres  e-mailowy:  przyrow@przyrow.pl .  Na powyższy  

adres należy przesłać skan  podpisanego i wypełnionego formularza ofertowego wraz                         

z  załącznikami. Liczy się data i godzina wpływu oferty na skrzynkę  Zamawiającego, a nie  data 

i godzina  wysłania wiadomości elektronicznej  przez Wykonawcę. 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu 

 

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, 

opracowali/wykonali co najmniej 2 dokumenty, które swoim zakresem obejmowały problematykę 

związaną z programami ochrony środowiska.  

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku do oferty należy dołączyć załącznik nr 2 – wykaz 

wykonanych usług.  

 

IX. Warunki płatności: 

 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi 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 30 dni  od dnia 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą  do wystawienia faktury 

będzie protokół odbioru zrealizowanego zadania, podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń. 

 

X. Informacje dodatkowe 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania przedmiotu zamówienia  

w przypadku braku uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez 

podania przyczyny. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze  

 

XI. Klauzula informacyjna – RODO   

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przyrów z siedzibą w Urzędzie 

Gminy Przyrów ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Przyrów możliwy jest pod adresem e-

mail: iod@przyrow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
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związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz 2019 z późn. zm.), dalej 

„ustawa Pzp”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą 

następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie 

przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  

i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pan 

dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych*; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO **; 

9) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

10) nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 
 

 
Zastępca Wójta 

 
mgr inż. Anna Kowalska-Fert 

 
 
 

XII. Załączniki: 
1. Załącznik Nr 1- formularz oferty 

2. Załącznik Nr 2 – wykaz wykonanych usług 


