Dębe Wielkie, dn. 12.05.2015 r.
Znak sprawy ZK-O.252.2.2015

ZAPYTANIE CENOWE
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

I.

CHARAKTERYSTYKA ORAZ PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający:
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim, ul. Zielona 3, 05-311 Dębe Wielkie
tel. (25) 749-70-01, fax. (25) 749-70-03,
www.zk.debewielkie.com, e-mail: zk.debewielkie@wp.pl
reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim - Grażynę Pechcin
zaprasza do złożenia ofert na: odbiór, transport i odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów
ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu oczyszczalni ścieków w Dębem Wielkim przy ulicy
Zielonej 3
2. Przedmiot zamówienia:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i odzysku
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu: 19 08 05) z terenu
oczyszczalni ścieków w Dębem Wielkim przy ulicy Zielonej 3 w ilości ok. 30-40 Mg/
miesiąc. Wskazana ilość odpadów do odbioru i przetworzenia jest wielkością orientacyjną
przyjętą do skalkulowania ceny. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację usługi
w wielkości podanej przez Zamawiającego.
2.2. Odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych odbywać się będzie metodami
przewidzianymi w załączniku nr 1 do Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.
U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).
2.3.Odbiór, transport oraz odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych odbywać
się będzie na podstawie odpowiednich zezwoleń wymaganych prawem do wykonania
przedmiotu zamówienia posiadanych przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi
przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz bhp, w szczególności ustawy Prawo ochrony
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.)
oraz Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), jak
również zgodnie z posiadaną wiedzą i zachowaniem należytej staranności.
2.4.Odbiór, transport oraz odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych odbywać
się będą sukcesywnie na pisemne lub telefoniczne zgłoszenie, w terminie do 7 dni
roboczych od dnia zgłoszenia.
2.5. Faktyczne wynagrodzenie wynikać będzie z ilości rzeczywiście wykonanych usług
i zaoferowanej ceny jednostkowej za 1 Mg odebranych ustabilizowanych komunalnych

osadów ściekowych. Podstawą do rozliczeń będzie dokument zważenia danej partii odpadów
na certyfikowanej wadze Wykonawcy.
2.6.Każdorazowy odbiór odpadów będzie potwierdzany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego
na Karcie przekazania odpadu wg obowiązującego wzoru zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1973).
3. Termin realizacji zamówienia:
Okres od 03.06.2015 roku do 31.05.2016 roku.
4. Kryterium oceny ofert
Spośród ofert nie odrzuconych Zamawiający wybierze ofertę, kierując się kryterium najniższej ceny.
5. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 27 maja 2015
roku (środa) do godz. 16.00, do Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim, ul. Zielona 3, 05-311
Dębe Wielkie. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
zk.debewielkie@wp.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Zielona 3, 05-311
Dębe Wielkie.
6. Warunki płatności: Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po
wykonaniu usługi na przelew 30 dni od daty wystawienia faktury.
7. Termin otwarcia ofert: 28 maja 2015 roku
8. Wymagania wobec Wykonawców oraz warunki udziału:
8.1. Wykonawca musi posiadać zezwolenia wymagane prawem do wykonania przedmiotu
zamówienia.
8.2. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
8.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
oferty nie podając przyczyny.
8.4. W przypadku, gdy w trakcie trwania postępowania wpłyną oferty o tej samej wartości (cenie)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia ofert dodatkowych.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Starszy Referent ds. ochrony środowiska
– Joanna Wojnach, tel. (25) 749-70-01.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na wskazanym
formularzu, w języku polskim. Do oferty należy dołączyć kserokopie zezwoleń niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
12.05.2015
Grażyna Pechcin
Dyrektor Zakładu Komunalnego
w Dębem Wielkim

II.

TREŚĆ OFERTY WYKONAWCY dot. odbioru, transportu i odzysku
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z
terenu oczyszczalni ścieków w Dębem Wielkim przy ulicy Zielonej 3

Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:

...............................................................................................................................

Siedziba:

...............................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................
Numer telefonu:

......................................

Numer faksu:

......................................

Numer REGON:

................................................

Numer NIP:

................................................

nr rachunku bankowego:

................................................

Ja niżej podpisany .......................................................................
Działając w imieniu i na rzecz ..............................................................................................
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym
w zapytaniu cenowym za kwotę:
Cenę jednostkową netto za wywiezienie 1 Mg odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane
komunalne osady ściekowe) obejmującą transport i odzysk:
........................................................... zł (słownie złotych .........................................................
................................................................................................................................................................................)

podatek VAT ..................................... zł (słownie złotych .........................................................
............................................................................................................................................................................... )

cenę jednostkową brutto za wywiezienie 1 Mg odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane
komunalne osady ściekowe) obejmującą transport i odzysk:
........................................................... zł (słownie złotych ..........................................................
............................................................................................................................................................................... ).

Ustabilizowane

komunalne

osady

ściekowe

zostaną

poddane

odzyskowi

metodą………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń i uwag. Potwierdzam termin realizacji zamówienia od dnia 03.06.2015 roku
do dnia 31.05.2016 roku.

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
........................................................
........................................................

................................................
(pieczątka Wykonawcy)

................................................
(data i podpis Wykonawcy)

