Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
– Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
NIP: 5250008809

Warszawa, 12 października 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych.
Zakres czynności obejmuje w szczególności:
odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych
IMGW-PIB z lokalizacji w Warszawie, ul. Podleśna 61.
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Rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do utylizacji:

l.p.

kod
odpadu

rodzaj odpadu

ilość
odpadu
w Mg

1

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i
toksyczne)

2

16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki
chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym
mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

0,205

3

16 05 07*

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje
niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

0,017

4

16 05 08*

Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje
niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

0,002

0, 007

Termin realizacji zamówienia: 5 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia otrzymania i przyjęcia
zamówienia do realizacji przez Wykonawcę.
Kryteria oceny oferty:
cena (waga 100 %)

Inne istotne warunki zamówienia:
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie całego zakresu
przedmiotu zapytania ofertowego oraz zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia
z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz
obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca powinien posiadać wymagane przepisami prawa niezbędne uprawnienia do realizacji
usługi, wiedzę, doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania usługi.
Wykonawca musi posiadać aktualne decyzje zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie
odbioru, transportu i zbierania lub/i przetwarzania odpadów, wydanych przez właściwy organ
administracji, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach.
Decyzje muszą obejmować wszystkie odpady, które są przedmiotem niniejszego zapytania wg kodu
odpadu określonego w zapytaniu.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać wpis do rejestru podmiotów w Bazie danych o produktach i
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
Ocena spełnienia ww. warunków przez Wykonawców będzie dokonywana na podstawie przedłożonych
przez Wykonawców dokumentów – kopii ww. dokumentów. Z treści dokumentów musi jednoznacznie
wynikać, iż Wykonawca spełnił warunki jak wyżej.
Ilości odpadów podane w zapytaniu mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega, że
rzeczywista ilość odpadów może odbiegać od ilości podanych w zapytaniu, jednak nie będzie
to znacząco większa ilość oddawanych odpadów. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić
z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą
prowadzone będą w oparciu o ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w Formularzu
cenowym.
Wykonawca odbierze odpady z siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu i
na własny koszt. Załadunku odpadów niebezpiecznych na środek transportu będzie dokonywał
Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia odpadów w trakcie
transportu oraz gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Od momentu odbioru odpadu na Wykonawcy ciążą obowiązki i odpowiedzialność wynikające
z przepisów w zakresie ochrony środowiska.
Miejsce wykonania usługi:
IMGW-PIB, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
Opis sposobu obliczania ceny:
Wykonawca określi cenę oferty netto, obowiązujący podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu
zapytania ofertowego, jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty czynności związanych
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: opłaty, koszty robocizny, transportu,
innych niezbędnych czynności potrzebnych do realizacji zamówienia, a także zysk Wykonawcy oraz
wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
Cena podana przez Wykonawcę za wykonaną usługę nie będzie podlegała waloryzacji.
Płatność faktury:
Płatność faktury dokonana zostanie na podstawie wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury,
po uprzednim podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury
przez Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 18 października 2021 r. na adres e-mail:
robert.draczynski@imgw.pl
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Zamawiający udzieli zamówienia na usługę opisaną w niniejszym zapytaniu ofertowym Wykonawcy,
który zaoferuje najniższą cenę usługi. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej
winien dołączyć do oferty podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: pan Robert Draczyński, tel. 503-122-332,
e-mail: robert.draczynski@imgw.pl.
data: 12 października 2021 r.
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