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Prace Sekretariatu Sieci w 2017 r. – stan bieżący

1. Zakończenie i rozliczenie porozumienia UDA-POPT.02.01.00-00-0002/15

2015 – 120 000 zł
2016 – 530 000 zł
2017 – 780 000 zł

2. Nowe porozumienie do 01.01.2018, okres realizacji 2018-2019, środki
w budżecie GDOŚ na rok 2018 – 2 000 000 zł. W tym ekspertyzy 650 000 zł.

3. Wskaźniki na 2018-2019: 40 posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych,
komitetów oraz innych ciał (w ramach prac Sieci) oraz 3 ekspertyzy;

4. Zmiany w zespole.



1. Ekspertyza dot. możliwości wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego na
opakowania;

zlecający: Grupa Robocza ds. Gospodarki Odpadami
wykonawca: Deloitte Advisory sp. z o.o.

2. Podniesienie jakości i skuteczności zarządzania jakością powietrza w strefach w celu
zapewnienia czystego powietrza w województwie.

zlecający: Grupa Robocza ds. Ochrony Powietrza i Energetyki
wykonawca: ATMOTERM S.A.

3. Procedura oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu
środowiska w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zawartości
substancji powodujących ryzyko w glebie, ziemi lub wodach grunt.

zlecający: Grupa Robocza ds. Gospodarki Odpadami
wykonawca: Konsorcjum Chmural

4. Ekspertyza przy realizacji zamówienia na prowadzenie serwisu pogwarancyjnego
platformy komunikacyjnej Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” wraz
z aktualizacją oprogramowania, migracją środowiska produkcyjnego i danych.

zlecający: Sekretariat Sieci
wykonawca: HURO Sp. z.o.o.

Łączna wartość ekspertyz: 505 000 zł

Wskaźnik – 4 ekspertyzy



Planowanie działań grup

1. Grupa przedstawi planowaną tematykę jednodniowych
spotkań stacjonarnych.

2. Grupa zaplanuje krajowe i zagraniczne wizyt studyjne.

3. Grupa wskaże tematykę ekspertyz do realizacji.



Zasady realizacji wizyt studyjnych w latach 2018 - 2019

1. Grupa przedstawi przygotowaną fiszkę Opisu Przedmiotu Zamówienia ze
szczególnym uwzględnieniem zgodnych z działaniami grupy, celów wizyty,
czynników kosztotwórczych, warunków i kryteriów udziału w postępowaniu.

2. Grupa wskaże osoby, które podejmą się pomocy w realizacji programu
merytorycznego wizyty.

3. GDOŚ, poprzez Sekretariat Sieci, dokona niezbędnych ze względu na Prawo
zamówień publicznych zmian i uzupełnień w SOPZ, oszacuje prawidłową
wartość zamówienia i przeprowadzi postepowanie przetargowe.



Zasady realizacji ekspertyz w latach 2018 - 2019
1. Grupa przedstawi przygotowaną fiszkę Opisu Przedmiotu

Zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem czynników
kosztotwórczych, warunków i kryteriów udziału w postępowaniu.

2. GDOŚ poprzez Sekretariat Sieci wystąpi do Grup o wytypowanie osób
do prac w ramach Komisji Przetargowych oraz Komisji Odbioru,
następnie poprosi ich przełożonych o wyrażenie oficjalnej zgody na
zaangażowanie tych osób w prace komisji.

3. Utworzony zespół przygotuje Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia.

4. GDOŚ, poprzez Sekretariat Sieci, dokona niezbędnych ze względu na
Prawo zamówień publicznych zmian i uzupełnień w SOPZ, oszacuje
prawidłową wartość zamówienia i przeprowadzi postepowanie
przetargowe.

Rekomendacje KPRM oraz Szefa Służby Cywilnej w zakresie prac
zleconych (dot. ekspertyz oraz umów zleceń).



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


