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Załącznik Nr 2 
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

o wartości poniżej 30 000 euro  
w Urzędzie Gminy Mielec 

 
Gmina Mielec 
ul. Głowackiego 5, 
39-300 Mielec 
e-mail sekretariat @ug.mielec.pl,  
                                                                                                                                    Mielec, dnia 20.03.2019 r. 

 
 

 
 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

 Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia oferty  na opracowanie „Programu ochrony środowiska 
Gminy  Mielec". 

W ramach zamówienia należy: 

- opracować projekt „Programu ochrony środowiska Gminy  Mielec" (3 egzemplarze w wersji papierowej 
i 3 egzemplarze w wersji elektronicznej), 

- sporządzić prognozę oddziaływania na środowisko (3 egzemplarze w wersji papierowej i 3  
egzemplarze w wersji elektronicznej), która powinna spełniać wymogi określone w art. 51 i 52 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 
t.j.)  - zwanej dalej ustawą OOŚ, 

- przeprowadzić konsultacje społeczne na zasadach i w trybie określonych w ustawie OOŚ obejmujące: 

- umieszczenie obwieszczenia o konsultacjach społecznych w prasie o odpowiednim do rodzaju 
dokumentu zasięgu (art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy OOŚ), 

- rozpatrzenie uwag i wniosków zgłaszanych w związku z udziałem społeczeństwa (art. 42 pkt 1 ustawy 
OOŚ), 

- przygotowanie uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy OOŚ (3 egzemplarze w wersji 
papierowej i 3 egzemplarze w wersji elektronicznej), 

- przygotować i przeprowadzić prezentację projektu Programu na komisji i na sesji Rady Gminy Mielec, 

- przeprowadzić spotkanie otwarte dla mieszkańców Gminy Mielec tj.: 

- przeprowadzić prezentację projektu Programu lokalnej społeczności, 

- udzielać odpowiedzi na pytania mieszkańców, 

- przyjmować uwagi i wnioski zgłaszane przez mieszkańców, 

- opracować ostateczną wersję Programu (3 egzemplarze w wersji papierowej i 3 egzemplarze w wersji 
elektronicznej) uwzględniającą ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie 
właściwych organów, wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych, uwagi Zamawiającego oraz 
postulaty Radnych Gminy Mielec, 

- przygotować podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy OOŚ (3 egzemplarze w wersji 
papierowej i 3 egzemplarze w wersji elektronicznej).  

 
  



 

UWAGI: 

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy uwzględnić „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska" Ministerstwo Środowiska (Warszawa, 
2 września 2015 r.) oraz obecnie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 t.j.), ustawę OOŚ oraz akty wykonawcze, a także założenia 
innych programów i planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym zarówno 
uchwalonych jak i tych, które zostaną uchwalone w trakcie opracowywania Programu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji: - prognozy oddziaływana na środowisko 
oraz podsumowania (w przypadku opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o braku konieczności 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko), spotkania otwartego dla 
mieszkańców gminy Mielec, jeżeli w trakcie prowadzonego postępowania mieszkańcy gminy nie będą 
wnosili o jego przeprowadzenie.. 
                                                                                     

1.    Źródło finansowania: Budżet Gminy  Mielec  
2. Termin realizacji zamówienia: do  15 listopada 2019r. 
3. Okres gwarancji: n/d 
4. Warunki płatności: przelew 14 dni  
5. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: n/d 
6. Warunki udziału w postępowaniu*:  
Wykonawca powinien załączyć dowody potwierdzające, że wykonał należycie w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie: dla miasta lub gminy o liczbie mieszkańców minimum 15 000 co najmniej 
trzy „Programy Ochrony Środowiska”-  zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie prac 
podwykonawcy 
7. Kryterium oceny ofert: 100%  cena  
8. Miejsce i termin złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Gminy Mielec ul. Głowackiego 5,                             

39-300 Mielec, w terminie 29.04.2019 r. do godz. 10.00 
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: P. Mirosław Serafin tel. (17) 774 56 31 lub 

P. Andrzej Bieniek tel. (17) 774 56 66, 
10. Sposób złożenia oferty: formularz oferty sporządzony według załącznika do niniejszego zapytania 

należy umieścić w kopercie, która będzie: 
- zaadresowana do Zamawiającego, na adres podany na stronie tytułowej niniejszego zamówienia. 
- posiadać oznaczenie: ,, ZAPYTANIE OFERTOWE- Programu ochrony środowiska Gminy Mielec” z 
adnotacją ‘nie otwierać przed godz. 1000  29.04.2019 r.” 
- poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta winna posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było  
odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 
 
11. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  

w zapytaniu ofertowym. 
12. Załączniki:  

 
 

 
      Wójt Gminy Mielec 
       /-/ Józef Piątek 
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OFERTA / W Z Ó R /  

1. Treść oferty: opracowanie „Programu ochrony środowiska Gminy  Mielec" 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:  

……………………………………………………………………………….……………………. 

Adres zam. /Siedziba firmy:  

…………………………………………………………………………………….…………….. 

Nr telefonu/fax/e-mail…………………………………………………………………………………………. 

Nr NIP:………………………………………….…, Nr REGON:……………………………………………… 

Nazwa banku i numer konta …………………………...……………………………………...…………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. opracowania  „Programu ochrony środowiska 

Gminy  Mielec" oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia : 

1) Cena w kwocie brutto: ………………...……..…………………………………….………………….. zł  

(słownie: ……………………………….…………………………………………………… zł …………/100),  

Cena w kwocie netto: ………………………………………………………….…………………………… zł  

(słownie: …………………………………………………………………………………… zł ………… /100),  

Kwota podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień składania ofert……………………………zł, 

……………………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………………...………………… 

2) Wykonam przedmiot zamówienia  terminie do ……………………………………………………. . 

Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na ………………..……… miesięcy od daty 
bezusterkowego odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy). 

3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

4. Oświadczam, że: 
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 
2) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty, 
3) jestem świadoma/y, iż zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości i 

stanowi wynagrodzenie umowne brutto, obejmuje inne świadczenia, niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do wykonania 
niniejszego zamówienia.  

4) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do 
składania ofert. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) ………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………… 
                     Miejscowość, data                                                  …………………………………………………………. 

                                                                                                            podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 


