Zapytanie ofertowe
Transport odpadów o kodzie 190805 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe)
w kontenerach KP 7 stanowiących własność zamawiającego

Zapytanie ofertowe

Gmina Łyse – Gminna Jednostka Usług Komunalnych, 07-437 Łyse, ul. Ostrołęcka 2
zaprasza do składania ofert na transport odpadów o kodzie 190805 (ustabilizowane
komunalne osady ściekowe) w kontenerach KP 7 stanowiących własność zamawiającego

Rozdział I
Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów o kodzie 190805 (ustabilizowane
komunalne osady ściekowe) w kontenerach KP 7 stanowiących własność zamawiającego.
2. Lokalizacja: teren oczyszczalni ścieków m. Łyse, ul. A. Chętnika 31, 07-437 Łyse.
3. Transport będzie realizowany na odległość od 120-200 km w obie strony.
4. Termin realizacji zamówienia: 01.08.2020-31.12.2020 r.
5. Częstotliwość wywozu: jeden raz w tygodniu według określonego przez strony
harmonogramu.
Rozdział II
Warunki udziału w postępowaniu
1.

2.

3.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia
do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz dysponują zdolnościami
technicznymi i zawodowymi.
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zarejestrowani są
w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – według wzoru, o którym mowa w
załączniku nr 1 do zapytania.

4.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wymaga się, aby każdy z wykonawców był zarejestrowany w rejestrze, o którym
mowa w ust. 2.
Rozdział III
Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie jednego kryterium
oceny ofert: cena brutto oferty.
Termin, miejsce i sposób składania ofert przez wykonawców, termin otwarcia ofert:
wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania)
należy złożyć do dnia 29.07.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Gminna
Jednostka Usług Komunalnych, 07-437 Łyse, ul. Ostrołęcka 2 w pokoju 209 (czynny w
dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30).
Ofertą należy oznaczyć: „Oferta na transport odpadów o kodzie 190805 (ustabilizowane
komunalne osady ściekowe) w kontenerach KP 7 stanowiących własność zamawiającego.
Nie otwierać do dnia 29.07.2020 r. do godz. 10:00.”.
Otwarcie ofert: 29.07.2020 r. godz. 10:15 w pok. nr 102 – sala konferencyjna, I piętro
budynku, w dniu upływu terminu składania ofert o godzinie 10:15.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział IV
Inne istotne informacje dotyczące postępowania
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi żadnej
odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru wykonawcy bez podania
przyczyn. W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym
odszkodowawczej.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia w
zależności od aktualnych potrzeb i posiadanych środków finansowych.
4. Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta przewyższająca kwotę, która
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający
zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków
związanych z realizacją zadania.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy
wynikającymi z przepisów prawa, z danych ujawnionych we właściwym rejestrze albo

przez osobę/y posiadającą/e stosowne pełnomocnictwo. Oferty niespełniające
powyższego wymogu zostaną odrzucone.
6. O wynikach przeprowadzonego Zapytania ofertowego (dane Wykonawców,
oferowane ceny) poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści
informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej.
7. Oferty składane przez wykonawców są jawne i podlegają udostępnieniu na podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
8. Faktura VAT za realizację przedmiotu zamówienia winna zawierać następujące
informacje:
Nabywca: Gmina Łyse, 07-437 Łyse, ul. Ostrołęcka 2
NIP: 758-21-96-624
Odbiorca: Gminna Jednostka Usług Komunalnych, 07-437 Łyse, ul. Ostrołęcka 2

Rozdział V
Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami ze wskazaniem
osoby upoważnionej do kontaktowania się w sprawie zapytania

1.

Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcą:

pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Gminna Jednostka Usług Komunalnych, 07-437
Łyse, ul. Ostrołęcka 2 drogą elektroniczną na adres: zgk_lyse@wp.pl.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami co do treści Zapytania
ofertowego oraz jego załączników. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić
Wykonawcy odpowiedzi, jednak tylko na pytania, które wpłyną do Zamawiającego w
terminie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli pytania wpłyną do Zamawiającego po terminie, o którym mowa w pkt 2,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić je bez odpowiedzi.
4. Osobą upoważnioną do kontaktowania się w sprawie niniejszego zapytania jest pan
Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych Andrzej Szymczyk, tel. kontaktowy:
600 991 853.

Rozdział VI
Klauzula informacyjna RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
§ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Jednostka Usług
Komunalnych, 07-437 Łyse, ul. Ostrołęcka 2.
§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie zapytania ofertowego;
§ odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§ posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
§ nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
−

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

Kierownik GJUK
/-/ Andrzej Szymczyk

Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego

Formularz oferty:
Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................................ .
Adres Wykonawcy ............................................................................................................................... …
………………………………………………………………………………………………………….
(Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż podany powyżej)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, Gminy Łyse – Gminnej Jednostki Usług Komunalnych, 07-437
Łyse, ul. Ostrołęcka 2, którego przedmiotem jest transport odpadów o kodzie 190805

(ustabilizowane komunalne osady ściekowe) w kontenerach KP 7 stanowiących własność
zamawiającego.
Składam/-y niniejszą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższą wyceną:
Przedmiot zapytania

Transport odpadów o kodzie 190805
(ustabilizowane komunalne osady ściekowe) w
kontenerach KP 7 stanowiących własność
zamawiającego

Cena brutto za jeden 1 km transportu

…………………………………………..

2. Oświadczam/-my, że jestem/ -eśmy związany/ -ni niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
3. Oświadczam/-my, że zapoznałem/-liśmy się z warunkami zamówienia oraz uzyskałem/-liśmy
informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
4. Oświadczam/-my, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia.
5. Oświadczam/-y, że zapoznałem się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania
ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

………………………………………….
Miejscowość, data
………......................................................................
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz
z pieczęcią imienną Wykonawcy lub osoby/osób
właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych

Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego

UMOWA nr ……………..

zawarta w dniu ……….……… 2020 roku w Łysych pomiędzy:
Gminą Łyse – Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Łysych, 07-437 Łyse, ul. Ostrołęcka
2, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez Kierownika – Pana
Andrzeja Szymczyka,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Reprezentowa (ną) (nym) przez:
…………………………………………………………
zwanym dalej, Wykonawcą ”,

§1
Zamawiający zleca Wykonawcy transport odpadów o kodzie 19 08 05 ustabilizowane
komunalne osady ściekowe w kontenerach KP 7, będących własnością Zamawiającego.
1. Cena za 1 km transportu odpadów, o których mowa w ust 1., zgodnie z złożoną ofertą
wynosi ……….

§ 2.
1.
2.

Data transportu każdorazowo zostanie telefoniczne ustalona z Wykonawcą.
Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego nie później niż na 24 godz.
o planowanej dacie transportu.
§ 3.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Zamawiający dokonuje zapłaty za transport odpadów w terminie 14 dni od dnia
otrzymania faktury.
Wykonawca dokona rozliczeń za odbiór odpadów, jednokrotnie po zakończeniu
miesiąca kalendarzowego.
Zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej
zapłaty.
W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych
należności, a na żądanie Zamawiającego, zwrócona w terminie 14 dni od dnia złożenia
wniosku w tej sprawie.
Za opóźnienie w zapłacie należności wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez swojego
podpisu.
§ 4.

Wykonawca jest zobowiązany:
1.

określić w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogram odbioru odpadów,

2.

odebrać odpady zgromadzone w kontenerach KP7 (kod odpadu 19 08 05),

3.

ustawić opróżnione kontenery w miejscu ustalonym przez strony,

4.

naprawić szkody powstałe z winy Wykonawcy,

5.

rozpatrzeć niezwłocznie ewentualne reklamacje złożone przez Zamawiającego.
§ 5.
Zamawiający:

1.

określi w uzgodnieniu z Wykonawcą harmonogram odbioru odpadów,

2.

zapewni miejsce stałego ustawienia kontenerów,

3.

utrzyma miejsce ustawienia kontenerów w czystości,

4.

zapewni nie przepełnianie kontenerów,

5.

wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach wykonywania
niniejszej umowy.
§ 6.

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
§ 7.
1.
2.

Spory wynikłe w czasie realizacji umowy rozstrzygane są w formie przeprowadzenia
negocjacji między stronami lub przez Sąd Powszechny.
Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

