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TYTUŁ: ROZLICZENIA ŚRODOWISKOWE AUDYTY RAPORTY OCENY

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. wykonuje na rzecz firm i instytucji kompleksowe usługi ekologiczne
związane z raportowaniem działalności, rozliczaniem działalności, oceną skuteczności podejmowanych działań na rzecz środowiska.
Oferta firmy EkoExpert obejmuje wszelkie kluczowe zagadnienia związane z ochroną środowiska w firmie, w tym: opracowywaniem
dokumentacji środowiskowej w firmie, uzupełnianiem dokumentacji środowiskowej, raportowaniem do organów kontroli środowiskowej,
rozliczaniem prowadzonej działalności i wnoszeniem opłat środowiskowych, podnoszeniem kompetencji pracowników w zakresie
poprawy efektywności podejmowanych działań na rzecz ochrony środowiska w firmie oraz praktycznych umiejętności pozwalających na
terminowe oraz prawidłowe wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska. Firma EkoExpert podejmuje się kompleksowej obsługi
ekologicznej podmiotów gospodarczych, instytucji, jednostek samorządowych. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert posiadają
wieloletnie doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje, które pozwalają świadczyć usługi środowiskowe na najwyższym poziomie.
Propozycja współpracy ekologicznej przygotowana przez specjalistów w zakresie zarządzania ochroną środowiska obejmuje wszelkie
działania firm, które mogą oddziaływać na środowisko: zarządzanie odpadami, materiałami, utylizacja, recykling, inwestycje
środowiskowe, ochrona wód gruntowych i powierzchniowych, ochrona powietrza, zarządzanie efektywnością energetyczną. Doradcy
środowiskowi z firmy EkoExpert dostosowują zakres współpracy oraz obsługi ekologicznej do potrzeb środowiskowych firmy. Ocena
potrzeb środowiskowych możliwa jest w wyniku przeprowadzonego audytu środowiskowego, audytu dokumentacji środowiskowej
prowadzonej w firmie oraz zgłaszanych przez klienta potrzeb. Firma EkoExpert przygotowuje wszelkie dokumenty środowiskowe: oceny
środowiskowe, analizy środowiskowe, raporty środowiskowe, sprawozdania środowiskowe, które muszą zostać obowiązkowo
sporządzone w związku z działalnością firmy. Dokumentacja środowiskowa opracowana przez ekspertów z firmy EkoExpert spełnia
najwyższe normy jakości oraz standardy przewidziane dla obowiązkowo składanych dokumentów środowiskowych, rozliczeniowych,
sprawozdawczych.
Firma EkoExpert podejmuje się realizacji wszelkich działań mających związek z oddziaływaniem prowadzonej przez firmę działalności na
środowisko, podejmowanymi działaniami w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, oceną efektywności inwestowania w
OZE, możliwościami pozyskania dofinansowania na projekty środowiskowe oraz rozliczaniem podejmowanych działań. Firma EkoExpert
zapewnia swoim klientom odpowiednie wsparcie merytoryczne, najwyższą staranność w wypełnianiu powierzonych firmie EkoExpert
obowiązków oraz możliwość przeniesienia odpowiedzialności na doświadczonych ekspertów środowiskowych. Zachęcamy do zapoznania
się z ofertą firmy na stronie www.ekoexpert.pl oraz kontaktu z doradcą w celu umówienia spotkania pod numerem 85 744 44 60.


