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TYTUŁ: EKSPERT ŚRODOWISKOWY DORADZTWO USŁUGI EKOEXPERT

CENA: 100,00 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 Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze ekologicznej firm i
instytucji. Firma EkoExpert zapewnia klientom profesjonalne doradztwo środowiskowe, usługi środowiskowe obejmujące wszelkie
aspekty zarządzania ochroną środowiska w firmie, opracowanie dokumentacji środowiskowej, dokumentacji projektowej dla inwestycji
środowiskowych, analiz środowiskowych, operatów wodno prawnych, pozwoleń środowiskowych i sektorowych. Firma EkoExpert
nieustannie dostosowuje ofertę usług środowiskowych do zmieniających się wymogów w zakresie wypełniania obowiązków
środowiskowych przez przedsiębiorstwa. Doradcy środowiskowi z EkoExpert monitorują zmiany przepisów dotyczących zarządzania
ochroną środowiska w firmie i dostosowują zakres obsługi ekologicznej do aktualnych potrzeb firmy, z uwzględnieniem wielkości firmy,
rodzaju podejmowanej działalności oraz możliwości rozwoju firmy. EkoExpert zapewnia współpracującym z firmą klientom optymalne
korzyści wynikające z powierzenia wypełniania obowiązków środowiskowych doświadczonym specjalistom. Eksperci środowiskowi w
ramach obsługi ekologicznej firm i instytucji opracowują wszelkie dokumenty środowiskowe związane z prowadzoną działalnością,
przygotowują firmy do kontroli środowiskowej, sprawują nadzór nad bieżącą dokumentacją środowiskową firmy, dbają o terminowe
składanie sprawozdań środowiskowych, raportów środowiskowych, prawidłowe wyliczenie wysokości opłat środowiskowych i terminowe
ich wniesienie. Firma EkoExpert realizuje wszelkie zadania dotyczące ekologii i ochrony środowiska w sposób profesjonalny, rzeczowo,
zapewniając najwyższą jakość przygotowywanych opracowań oraz obsługi. Współpraca ekologiczna w zakresie ochrony środowiska z tak
doświadczonym partnerem jakim jest firma EkoExpert umożliwia firmie swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, podejmowanie
nowych wyzwań, starania o pozyskanie dofinansowania na projekty ekologiczne, uczestnictwo w przetargach, zapewnia możliwość
inwestowania w projekty środowiskowe mające znaczny wpływ na środowisko.
Firma EkoExpert zapewnia kompleksowe usługi ekologiczne firmom i jednostkom samorządowym, w tym: obsługę ekologiczną gmin,
obsługę ekologiczną samorządów, obsługę ekologiczną fundacji, stowarzyszeń. Firma EkoExpert podejmuje się stałej współpracy
ekologicznej lub realizacji zleceń obejmujących jedynie wybrane obszary działalności firmy tj. audyt środowiskowy firmy, wykonanie
oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, ocena celowości inwestowania w OZE, dokumenty przetargowe i inne. Firma EkoExpert
realizuje również działalność szkoleniową w zakresie wyliczania opłat produktowych, wyliczania opłat środowiskowych, sporządzania
raportów środowiskowych i wszelkich kluczowych zagadnień środowiskowych. Pełna lista szkoleń, lista świadczonych usług
środowiskowych oraz aktualne informacje dotyczące realizowanych projektów dostępne są na firmowej stronie internetowej
www.ekoexpert.pl oraz telefonicznie u doradców środowiskowych pod numerem 85 744 44 60.


