Gdynia, 14.01.2013 r.
Deep Ocean Technology
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Hryniewickiego 6A/321
81-340 Gdynia

Wydłużenie terminu składania ofert
dot. Ogłoszenia nr 3/2012
Tytuł projektu: „Przeprowadzenie badań oraz stworzenie konstrukcji obiektu podwodno nadwodnego dla celów naukowych”
Projekt będzie realizowany w ramach Działania 1.4. „Wsparcie projektów celowych” Priorytet
1. „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007 – 2013
Szanowni Państwo,
Firma Deep Ocean Technology Sp. z o.o. wydłuża termin składania ofert do 17 stycznia 2013 r.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczo – projektowych polegających:
• Opracowaniu kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie
sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich zgodnego z ustawą z
dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz.U. 1991 Nr 32 poz. 131 z późn. zm.) wraz z załącznikami;
• Opracowaniu kompletnego wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawą 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. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
późn. zm.) wraz z załącznikami.
• Obsłudze Zamawiającego do momentu uzyskania w/w pozwolenia i decyzji.
Kryteria oceny:
Oceniane będą jedynie oferty odpowiadające specyfikacji zawartej w niniejszym ogłoszeniu według
następujących kryteriów i wag:
• 40 % - termin realizacji zadania;
• 30 % - doświadczenie oferenta w realizacji zadań związanych z uzyskiwaniem w/w pozwoleń
i decyzji;
• 30 % - cena.
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Koniuszaniec
Kierownik Projektu
tel. kom. 501 - 254 - 235
k.koniuszaniec@deep-ocean-technology.com
ul. Hryniewickiego 6A/321

81-340 Gdynia

email:info@deep-ocean-technology.com
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