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TYTUŁ: WSPÓŁPRACA EKOLOGICZNA OUTSOURCING USŁUG 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 Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. od wielu lat zapewnia firmom
wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzonej działalności związane z ochroną środowiska.
Firma EkoExpert świadczy usługi doradcze w zakresie zarządzania ochroną środowiska w firmie,
kompleksowe usługi środowiskowe obejmujące: prowadzenie dokumentacji środowiskowej firmy,
uzupełnianie dokumentacji, sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń sektorowych, pozwoleń odpadowych,
przygotowywanie firmy do kontroli środowiskowej, sporządzanie dokumentów rozliczeniowych związanych z prowadzoną działalnością
m.in. wprowadzanie do obrotu opakowań, emisja zanieczyszczeń itp. Firma EkoExpert w ramach kompleksowej obsługi ekologicznej firm
zapewnia wsparcie doświadczonych ekspertów środowiskowych, którzy wypełniają wszelkie obowiązki środowiskowe firmy:
sprawozdawcze, ewidencyjne, rozliczeniowe, administracyjne i formalne związane z prowadzoną działalnością.
Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert realizują powierzone obowiązki profesjonalnie, z zachowaniem wymaganych terminów na
złożenie sprawozdań środowiskowych, dokonanie rozliczeń środowiskowych z tytułu korzystania ze środowiska oraz uzyskiwaniem
niezbędnych pozwoleń środowiskowych, zezwoleń środowiskowych oraz innych dokumentów środowiskowych m.in. operatów wodno
prawnych, analiz emisyjności budynków, ocen środowiskowych inwestycji, audytów energetycznych itp. Firma EkoExpert posiada
wieloletnie doświadczenie w obsłudze ekologicznej firm, reprezentuje najwyższe standardy w obsłudze firm, wyróżnia się rzetelnością
opracowań oraz dbałością o powierzone w ramach umowy obowiązki środowiskowe. Firma EkoExpert na przestrzeni wielu lat otrzymała
liczne rekomendacje potwierdzające zadowolenie klientów oraz najwyższą jakość współpracy ekologicznej.
Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert umożliwia klientom powierzenie realizacji obowiązków środowiskowych doświadczonemu
zespołowi ekspertów środowiskowych, którzy posiadają odpowiednie kompetencje do podejmowania się najtrudniejszych aspektów
działalności firmy tj. zarządzanie odpadami. Firma EkoExpert kompleksowo realizuje powierzone zadania z zakresu gospodarowania
odpadami związane m.in. z ewidencją odpadów w BDO, sporządzaniem sprawozdań odpadowych, kart odbiorców odpadów, wniosków o
wydanie pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń odpadowych, aktywnym pozyskiwaniem odbiorców odpadów oraz rozliczeniami w związku
z wytwarzaniem i przetwarzaniem odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu współpracy ekologicznej z firmą EkoExpert
dostępne są na firmowej stronie www.ekoexpert.com.pl oraz u doradców pod numerem 85 744 44 60.


