
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT   

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu z siedzibą Plac Wolności 42, 42-440 

Ogrodzieniec  zaprasza  do składania ofert na wykonanie następujących usług: 
 

Odbiór odpadów niesegregowanych   gromadzonych w pojemnikach Kp -7 i 

pojemnikach o pojemności 1100l oraz 240l,  

 

I. Zamawiający 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu 

Plac Wolności 42 

42-440 Ogrodzieniec 

REGON 366074845 

NIP 6492307456 
www.zgk.ogrodzieniec.pl 

 

II. Forma postępowania 

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  

Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. z 2015r poz. 2164 z późn. zmianami) w związku z art. 

44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z 

późn.zm)  

 

III. Przedmiot zamówienia i jego zakres 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 

wywóz  odpadów niesegregowanych z 3 szt pojemników KP-7 , 2 szt pojemników o poj. 

1100l oraz 1szt pojemnika 240l. 

Jedna szt pojemnika KP-7 stanowi własność Zleceniodawcy, pozostałe są własnością 

Wykonawcy. 

Pojemniki będą ustawione w następujących miejscach: 

-  przy Oczyszczalni ścieków  w Ogrodzieńcu    - Kp-7 

-  na Cmentarzu Komunalnym w Ryczowie     - Kp-7 

-  na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu    - Kp-7 

-  Ogrodzieniec, Plac Wolności 42      - poj. 1100l 

-  na Placu Targowym w Ogrodzieńcu, ul. Słowackiego   - poj  1100l 

-  Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 1c ( Baza Techniczna Wodociągi) - poj. 240l 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest: 

a) użyczenie 2 szt pojemników KP-7 na odpady ,  2 szt pojemników o poj. 1100 oraz 1 szt 

pojemnika 240l  bez pobierania za nie opłat w trakcie trwania umowy, 

b) zapewnienie opróżniania pojemników na zgłoszenie Zleceniodawcy w terminie nie 

dłuższym niż 2dni od zgłoszenia, 

c) wywożenie odpadów wyspecjalizowanym sprzętem na wysypisko śmieci lub zakładu 

utylizacji bądź przerobu odpadów zgodnie z Ustawą  z dn. 14 grudnia 2012r o odpadach . 

. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawcy ubiegający się o udział w postępowaniu muszą:  

 



1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi : 

a) decyzję o zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów  jeżeli uwzględnia ona dodatkowo zezwolenie na zbieranie i 

transport odpadów 

 

2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować 

osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że należycie wykonał co najmniej 

jedno podobne zamówienie. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca zobowiązany jest 

załączyć do oferty wykaz wykonanych usług –załącznik nr 2 

 

V. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zadania:  od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r. 

 

VI. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli: 

- cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych 

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia 

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zaklejonej kopercie lub opakowaniu 

zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 

zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego: 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu 

Plac Wolności 42 

42-440 Ogrodzieniec 

oraz powinna być oznakowana następująco: 

 

Oferta na „Odbiór odpadów niesegregowanych   gromadzonych w pojemnikach Kp -7 i 

pojemnikach o pojemności 1100l oraz 240l,  

Nie  otwierać przed dniem 1.12.2017r, godz. 14.00 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego  - Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Ogrodzieńcu ,  Ogrodzieniec, Plac Wolności 42 - Sekretariat  do dnia  

1.12.2017r do godz. 14.00 

 

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zwraca 

się Wykonawcom bez otwierania. 

 

3  Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego. 

 

Uprawnieni do kontaktu z oferentami: 

- Grażyna Gaweł tel. 32/ 67 32 081 

 



Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania 

przyczyny 

 

 

VIII. Sposób przygotowania oferty: 

Oferta powinna zawierać proponowaną cenę netto + obowiązujący podatek VAT i łączna 

kwota brutto  w PLN  zgodnie z wzorem oferty – załącznik nr 1 

 

 

 

IX. Kryteria wyboru oferty: 

Oferty zostaną ocenione wg. kryterium – cena  

        

    cena            -  100 % 

 

1. pojemnik Kp-7       90% 

2. pojemnik o poj. 1100l           5% 

3. pojemnik o poj.   240l          5% 

 

Każde z w/w  pozycji cenowych oceniane będzie w skali punktowej od 0 do 100             

punktów. 

Zasady przyznawania odpowiedniej ilości punktów są następujące: 

 

          najniższa zaoferowana cena jednostkowa  - 100 pkt. 

          pozostałe  wielkości cen proporcjonalnie mniej w/g wzoru: 

      C najniższa 

    __________     x 100 pkt. x wartość kryterium 

        C badanej 

 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy w sumie bilans przyznanych punktów za 

poszczególne pozycje cenowe zostanie uznana za najkorzystniejszą , pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 

powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.  

 

 

 

Ogrodzieniec, 22.11.2017 r. 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


