
      Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 
w postępowaniu o sygnaturze: 4/pozaust./2020 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(usługi projektowe, doradcze oraz wsparcia w zakresie przygotowania modernizacji            
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu  

 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 75) 
 

1.  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług: projektowania budowlanego, 
doradztwa technicznego oraz wsparcia Zamawiającego - w zakresie : 
 1)   wykonania projektu budowlanego modernizacji PSZOK (w wymaganych branżach)  

w niezbędnym zakresie, 
 2)     doradztwa technicznego i branżowego, w ramach wykonania przedmiotu 

zamówienia, 
 3)   przygotowania stosownego wniosku o dofinansowanie (w formie dotacji)  dla 

projektowanej, wyżej wymienionej inwestycji przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej - w maksymalnej wysokości, przewidzianej 
programem (dla tego typu inwestycji). 

-    celem przygotowania wymaganej dokumentacji oraz zabezpieczenia finansowania 
inwestycji, polegającej na modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Strzegomiu przy ul. Aleja Wojska Polskiego 75),  dla dostosowania 
wyżej wymienionego obiektu do obowiązujących norm prawnych (technicznych i 
sanitarnych). 

2.  Projekt budowlany winien uwzględniać nie tylko niezbędne wymagania prawne 
(techniczne) dla tego typu obiektów, ale także odpowiednio uwzględniać założenia 
programu w ramach którego będzie składany wniosek (aplikacja) o dofinansowanie. 

3.     Wniosek o dotację, o którym mowa w  pkt. 1 ppkt. 3 powyżej – Wykonawca przygotuje                
i złoży w ramach prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska                         
i Gospodarki Wodnej naborów na inwestycje z zakresu racjonalnej gospodarki 
odpadami w zakresie działań, dotyczących selektywnego zbieranie i zapobieganie 
powstawaniu odpadów oraz instalacji gospodarowania odpadami – prowadzonych                
w ramach zaktualizowanego programu „Racjonalna gospodarka odpadami” przez  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski będzie można 
składać już od  dnia 24 sierpnia 2020 roku. 
Link do prowadzonego programu: 

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1628,nabory-na-inwestycje-z-zakresu-
racjonalnej-gospodarki-odpadami.html  

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-
gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-2/  

4.    Zadaniem  Wykonawcy będzie profesjonalne wsparcie Zamawiającego na każdym                     
z etapów (części) wykonania zamówienia, o których mowa w pkt. 1  ppkt. 1 – 3 
powyżej, jak również w trakcie prowadzenia  ewentualnych procedur odwoławczych               
(zmian, korekt etc.) w zakresie procedur: uzyskania niezbędnych  pozwoleń (zgód) 
przewidzianych prawem budowlanym  oraz w trakcie procedury naboru na 
dofinansowanie (uzyskanie dotacji) z NFOŚiGW. 

 


