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ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów
komunalnych z nieruchomości IMGW-PIB w Muszynie, Al. Zdrojowa 12, 33-370 Muszyna
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
Kryteria oceny oferty:
Cena (waga 100%)
Inne istotne warunki zamówienia
Zakres usługi obejmuje:
1. Odbiór, wywóz oraz zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych z częstotliwością
co najmniej 2 razy w miesiącu, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego,
następujących frakcji:
a) papier i tektura,
b) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
c) szkło opakowaniowe,
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym skoszona trawa i liście,
e) popiół,
f) odpady zmieszane,
2. Wyposażenie nieruchomości Zamawiającego w pojemniki na segregowane odpady komunalne
w ilości:
a) papier i tektura – 1 pojemnik o pojemności 0,12 m 3
b) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – 1 pojemnik o pojemności
0,12 m3
c) szkło opakowaniowe – 1 pojemnik o pojemności 0,12 m 3
d) odpady zmieszane – 1 pojemnik o pojemności 0,12 m 3
e) Odpady ulegające biodegradacji, tj. skoszona trawa i liście, będą odbierane w workach
foliowych o pojemności 120 l, zapewnionych przez Zamawiającego
f) Popiół będzie odbierany z pojemników będących własnością Zamawiającego
3. Dostarczenie, w razie potrzeby, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, na
oddzielne zgłoszenie, kontenera na odpady:
a) wielkogabarytowe - pojemnik o pojemności 7 m 3
Dostarczone i udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę, na czas trwania umowy, pojemniki
muszą spełniać wymagania zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, muszą być opatrzone oznaczeniami określającymi rodzaj
gromadzonej frakcji odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest do mycia i dezynfekcji dostarczonych pojemników oraz utrzymywania
ich w odpowiednim stanie technicznym. Mycie i dezynfekcja odbywać się będzie w przypadkach, gdy
ich stan sanitarny będzie tego wymagać.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku wokół pojemników podczas
odbioru odpadów, uporządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami
wysypanymi z pojemników, pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów.
Wykonawca zobligowany jest do przesłania Zamawiającemu harmonogramu odbioru odpadów na cały
okres obowiązywania umowy na adres e-mail: mikolaj.gosik@imgw.pl . O każdorazowej zmianie
harmonogramu Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego. Jednocześnie
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmianę harmonogramu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia częstotliwości odbiorów
odpadów w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy.
Zamawiający informuje, że podana ilość pojemników i częstotliwość odbiorów odpadów jest
szacunkowa i ma zastosowanie wyłącznie kalkulacyjne, służące do porównania ofert i nie stanowi
zobowiązania do odbioru takiej ilości.
Rzeczywista ilość odebranych poszczególnych frakcji odpadów w trakcie realizacji umowy wynikać
będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało
jakiekolwiek roszczenie z tytuły odbioru mniejszej lub większej niż szacunkowa ilość.
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi aktami
prawa. Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia powinien monitorować obowiązujące
przepisy i zgodnie z nimi realizować przedmiot zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie całego zakresu
przedmiotu zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień składania oferty
oraz w okresie trwania umowy:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna,
b) zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania
odpadów, o którym mowa w art. 41 ust. 1, art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach,
c) wpis do rejestru podmiotów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami.
Płatność faktury: Płatność dokonywana będzie przelewem każdorazowo po wykonaniu przedmiotu
zamówienia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Miejsce realizacji usługi: IMGW-PIB w Muszynie, Al. Zdrojowa 12, 33-370 Muszyna.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:
a) Uzupełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),
b) Podpisaną klauzulę RODO (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany
do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący
podatek VAT.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania
Umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.11.2021 r. na adres
e-mail: mikolaj.gosik@imgw.pl

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
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 Mikołaj Gosik, e-mail: mikolaj.gosik@imgw.pl, tel. 785 166 745
Pani Beata Brzozowska, e-mail: beata.brzozowska@imgw.pl , tel. (12) 63 98 311
Data: 29.10.2021 r.
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