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TYTUŁ: ROZLICZENIA OPŁATY EKSPERTYZY AUDYTY EKOEXPERT

CENA: 101,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma EkoExpert zapewnia klientom profesjonalne usługi środowiskowe doradztwo oraz wsparcie
w zakresie zarządzania ochroną środowiska w firmie. Firma EkoExpert realizuje kompleksowe
usługi środowiskowe dla firm, które podlegają różnorodnym obowiązkom środowiskowym z uwagi
na rodzaj prowadzonej działalności oraz stopień oddziaływania na środowisko. Eksperci
środowiskowi z firmy EkoExpert zapewniają profesjonalne doradztwo ekologiczne obejmujące kluczowe obszary funkcjonowania
przedsiębiorstwa oraz dopasowane do zakresu działalności usługi środowiskowe tj. opracowanie raportów środowiskowych, sprawozdań
środowiskowych, sprawozdań odpadowych, wniosków o wydanie pozwoleń środowiskowych, zintegrowanych, sektorowych, opracowanie
operatów wodno prawnych, analiz wielkości emisji zanieczyszczeń, raportów oddziaływania inwestycji na środowisko. Doradca
środowiskowy z firmy EkoExpert opracowuje ofertę usług środowiskowych idealnie dopasowaną do potrzeb środowiskowych firmy, z
możliwością wyboru formy współpracy, zagadnień środowiskowych podejmowanych w ramach współpracy ekologicznej oraz zakresu
obowiązków środowiskowych, którym podlega firma. Firma EkoExpert zapewnia profesjonalną obsługę ekologiczną firm, obejmującą w
szczególności: audyt środowiskowy, audyt energetyczny przedsiębiorstwa, raportowanie do KOBIZE, sprawozdania z opłat
środowiskowych, sprawozdania odpadowe, ocenę możliwości pozyskania dofinansowania inwestycji oraz szkoleń środowiskowych, jak
również szkolenia środowiskowe obejmujące wszelkie zagadnienia dotyczące ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Współpraca
ekologiczna z firmą EkoExpert, liderem rynku usług ekologicznych we wschodniej Polsce pozwala na optymalizację kosztów
środowiskowych, ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorstwa w przypadku kontroli środowiskowej, podniesienie atrakcyjności
rynkowej przedsiębiorstwa poprzez aktywne zarządzanie ochroną środowiska w firmie, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania
inwestycji środowiskowych. Firma EkoExpert oferuje obsługę ekologiczną firm i instytucji, w szczególności w najtrudniejszym obszarze
zarządzania środowiskiem jakim jest zarządzanie odpadami w firmie. Eksperci środowiskowi realizują wszelkie obowiązki rejestracyjne,
ewidencyjne, sprawozdawcze i rozliczeniowe dotyczące gospodarowania odpadami w firmie, w tym podejmują się obsługi Bazy Danych
Odpadowych, aktywnego pozyskiwania odbiorców odpadów oraz uzyskiwania pozwoleń na transport odpadów. Szczegóły oferty usług
środowiskowych realizowanych przez firmę EkoExpert dostępne są na firmowej stronie internetowej www.ekoexpert.com.pl lub u
doradców pod numerem 85 744 44 60.


