
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. 
„Wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko inwestycji 

celu publicznego - Budowa nowej kwatery składowiska PGO Sp. z o.o.”. 
 

                   Płock 02-04-2018 r. 
 
 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością zaprasza  osoby fizyczne i podmioty prawne do składania ofert 
cenowych na opracowanie analizy porealizacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie 
nowej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z 
infrastrukturą: 

 
I. Zadanie obejmuje: 

 
1. Wykonanie pomiarów emisji substancji do powietrza w związku z eksploatacją 

obiektu wraz z analizą wyników. 
2. Wykonanie pomiarów poziomu hałasu generowanego do środowiska wraz z 

analizą wyników. 
3. Wnioski i zalecenia. 
4. Opracowanie wytycznych w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. 

 
II. Dane: 

 
1. Lokalizacja Zakładu, miejscowość Kobierniki, gm. Stara Biała, pow. płocki. 
2.   Na terenie Zakładu funkcjonuje: 

-  instalacja do składowania odpadów – składowisko odpadów innych niż   
   obojętne i niebezpieczne - o zdolności przyjmowania ponad 10Mg odpadów     
   na dobę i o  całkowitej pojemności ponad 25 000Mg; 
- instalacja w gospodarce odpadami – instalacja mechaniczno-biologicznego  

           przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – do odzysku lub    
           kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad  
           75Mg na dobę; 
3.   Właściwość urzędu – Wójt Gminy Stara Biała.  
4.  Termin wykonania przedmiotowego opracowania - 30.06.2018 r. 
5.  Ostateczny termin podpisania umowy - 30.04.2018 r. 
6. Raport oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. 
7. Rozpoczęcie eksploatacji kwatery nr 03 składowiska PGO Sp. z o.o. 
      23 czerwiec 2017 r. 
   

III.   Wymagania: 

1. Wykonanie zadania zgodnie z wymogami decyzji Wójta Gminy Stara Biała - 
załącznik. 

 
IV.   Oferta powinna zawierać: 
 

  1.   Cenę za wykonanie zadania. 
 
V.  Składanie ofert: 

 
1) Pocztą tradycyjną na adres – Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w 

Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 17, 09-400 
Płock, 

2) Pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pgoplock.pl; 
3) Termin składania ofert – 13-04-2018 r., 

mailto:sekretariat@pgoplock.pl


Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. 
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4) Wybór oferty i powiadomienie oferentów o wynikach naboru Wykonawcy   
               zadania do dnia 20.04.2018 r. 
 
VI. Rozliczenia finansowe: 
 
  

     1) Termin płatności:  2 tygodnie od daty otrzymania prawidłowo wystawionej   
                faktury po uprzednim  protokólarnym odbiorze analizy porealizacyjnej przez   
                Zamawiającego i Wykonawcę. 
 
Uwaga: 
 
1) Osobą do kontaktu w zakresie zadania ze strony Zamawiającego jest pan Grzegorz 

Rytczak nr telefonu 24 367-53-54; e-mail: g.rytczak@pgoplock.pl; 


