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TYTUŁ: USŁUGI ŚRODOWISKOWE BIAŁYSTOK KONTROLA WIOŚ

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze (.: ekoexpert :.)
  Adres: Młynowa 17 lok.1
  Miasto: Białystok
  Województwo: podlaskie
  Telefon: 857444460
                

OPIS:

Firma doradcza EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. realizuje kompleksowe usługi doradcze z zakresu ochrony
środowiska. Oferta firmy obejmuje kompleksową obsługę ekologiczną firm i instytucji dopasowaną do profilu działalności firmy.
Współpraca z firmą EkoExpert oznacza powierzenie wypełniania obowiązków środowiskowych firmie EkoExpert, której doradcy zadbają
o terminowe i należyte wypełnianie powierzonych obowiązków środowiskowych. Doradcy środowiskowi zadbają o przygotowanie oraz
opracowanie raportów środowiskowych, zadbają o uzyskanie stosownych pozwoleń środowiskowych, przygotują stosowne zgłoszenia do
organów środowiskowych. Doradcy środowiskowi z EkoExpert posiadają ponad 10 letnie doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorstw
w wypełnianiu obowiązków środowiskowych. Eksperci środowiskowi zajmują się kompleksowo zagadnieniami ochrony środowiska w
firmie, posiadają aktualną wiedzę i niezbędne umiejętności pozwalające na profesjonalne wsparcie przedsiębiorstw. Eksperci
środowiskowi z EkoExpert stale monitorują zmiany przepisów o ochronie środowiska w celu zapewnienia Klientom wsparcia
merytorycznego w zakresie dbania o przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska. Oferta współpracy ekologicznej jest elastyczna i
uwzględnia oczekiwania Klienta, zakres prowadzonej działalności oraz formę współpracy. Firma EkoExpert świadczy usługi
środowiskowe w formie stałej, miesięcznej obsługi ekologicznej lub zadaniowo, w zależności od oczekiwań Klienta. Firma EkoExpert
Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. jest zarejestrowanym podmiotem świadczącym usługi w ramach KSU (Krajowego
Systemu Usług) przy PARP ( Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodną z
normą ISO 9001:2009, a także jest jednostką szkoleniowo-doradczą w ramach BUR (Bazy Usług Rozwojowych). Firma realizuje
profesjonalne szkolenia środowiskowe dla osób odpowiedzialnych za rozliczanie prowadzonej działalności, wnoszenie opłat za
korzystanie ze środowiska, raportowanie oraz ewidencję środowiskową.
Firma EkoExpert dokłada najwyższej staranności w wypełnianiu zleconych czynności, ogranicza ryzyko narażenia firmy na straty i kary
spowodowane niedopełnieniem obowiązków środowiskowych czy terminów przewidzianych przepisami Ustawy o Ochronie Środowiska.
Firma EkoExpert przeprowadza audyty środowiskowe na zlecenie oraz reprezentuje firmy przed organami kontroli środowiskowej. Z
ofertą firmy można zapoznać się na firmowej stronie www.ekoexpert.com.pl oraz telefonicznie kontaktując się z doradcą środowiskowym
pod numerem 85 744 44 60.


