
URZĄD GMINY W RZEKUNIU

Rzekuń, dnia 30.06.2020 r.

  FPZ.271.1.42.2020

Zapytanie ofertowe 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej z terenu Gminy Rzekuń

Gmina Rzekuń zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania
obejmującego  odbiór  oraz  poddanie  odzyskowi  lub  unieszkodliwieniu  odpadów
pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania
balotów, opakowania po nawozach i typu big bag  z obszaru gminy Rzekuń, zgodnie
z poniższą specyfikacją: 

1. Zamawiający: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

2. Termin realizacji zamówienia:

a) data rozpoczęcia: do 15 lipca 2020 r.     
b) data zakończenia: do 3  1     lipca   2020 r.  

3. Opis Przedmiotu zamówienia:

CPV:  90533000-2  Usługi gospodarki odpadami
90512000-9  Usługi transportu odpadów 
90500000-2 Usługi związane z odpadami 
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

Przedmiotem  zamówienia  jest  usuwanie  folii  rolniczych  i  innych  odpadów
pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Rzekuń.

Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej
z terenu Gminy  Rzekuń,  w tym:  ważenie i  załadunek,  odbiór  odpadów z miejsca
wskazanego  na  terenie  gminy  Rzekuń,  transport  odpadów  z  miejsca  odbioru
do  miejsca  unieszkodliwiania,  rozładunek  i  zdeponowanie/unieszkodliwienie
lub  poddanie  odzyskowi  odpadów  pochodzących  z  działalności  rolniczej:
folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu
big bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej
ewidencji odpadów. 
Kod  odbioru  odpadów:  02  01  04.  Szacunkowa  ilość  odpadów  do  odbioru
i  unieszkodliwiania  lub  poddania  odzyskowi,  na  podstawie  zgłoszeń  rolników
to ok. 101,23 Mg.- zaznacza się, że ilość odpadów może ulec zmianie.

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-transportu-odpadow-9089
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-zwiazane-z-odpadami-9082


Zadeklarowane przez rolników ilości odpadów:

L.p. Kod odpadu Nazwa Ilość  (Mg)

1 02 01 04 Folia rolnicza 66,20

2 02 01 04
Siatka  i  sznurki  do  owijania
balotów

16,61

3 02 01 04
Opakowania  po  nawozach
i typu Big Bag

18,42

RAZEM: 101,23

Szczegółowe  uregulowania  dotyczące  konkursu  znajdują  się  w  regulaminie
dostępnym na stronie internetowej:   http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-
krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/

Zamawiający wskaże miejsce na terenie gminy, do którego rolnicy zobowiązani
będą dostarczyć odpady we własnym zakresie.

Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

• ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów  oraz  opakowań  po  nawozach  i  typu  Big-Bag  przy  użyciu  własnych
(posiadających legalizację) urządzeń;

• załadunek  odpowiednio  zapakowanych  odpadów  z  folii  rolniczych,  siatki
i  sznurka do owijania  balotów oraz  opakowań po nawozach i  typu Big-Bag oraz
uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów;

• transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów oraz opakowań po nawozach i  typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub
unieszkodliwienia  środkami  transportu  posiadającymi  aktualne  zezwolenie
na transport odpadów;

• rozładunek  i  przekazanie  odpadów  z  folii  rolniczych,  siatki  i  sznurka
do  owijania  balotów  oraz  opakowań  po  nawozach  i  typu  Big-Bag  do  odzysku
lub unieszkodliwienia.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

1) spisać  z  każdą  osobą  dostarczającą  odpady protokół  odbioru  odpadów z  folii
rolniczych,  siatki  i  sznurka  do  owijania  balotów  oraz  opakowań  po  nawozach
i  typu  Big-Bag,  którego  jeden  egzemplarz  przekaże  Zamawiającemu.
Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;

- adres,  z  którego  pochodzą  dostarczone  odpady  z  folii  rolniczych,  siatki
i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag;

- datę odbioru;

- wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na: - folie rolnicze białe; - folie rolnicze
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czarne;  -  siatki  do  owijania  balotów;  -  sznurki  do  owijania  balotów;  -
opakowania po nawozach; - opakowania typu Big Bag;

- podpis właściciela/ użytkownika;

- podpis  wykonawcy  (właściciela  firmy)  lub  osoby  upoważnionej  przez
wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji;

- pieczęć firmową wykonawcy.

2)  po  wykonaniu  zadania  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  sprawozdanie
zawierające: 

1) adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, 

2) ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze białą i  czarną,
siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag.

3) przekazanie zamawiającemu wygenerowane z systemu BDO i poświadczone
za zgodność z  oryginałem kopie  kart  ewidencji  odpadów potwierdzających
przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów
w procesie odzysku lub unieszkodliwienia, wraz z ich zbiorczym zestawieniem.

4) po  wykonaniu  zadania  Wykonawca  złoży  oświadczenie  o  prawidłowym
wykonaniu  prac  z  zachowaniem  właściwych  przepisów  technicznych
i sanitarnych.

5) Wykonawca  zobowiązuje  się  zachować  w  tajemnicy  wszelkie  informacje
i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy
dostarczą odpady.

6) Wszelkie  działania  lub  czynności  nie  opisane  powyżej,  a  wynikające
z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne
do  właściwego  i  kompletnego  wykonania  zamówienia  Wykonawca  winien
wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie
wykonania przedmiotu zamówienia. 

7) Rozliczenia  będą  dokonywane  na  podstawie  rzeczywistej  wagi  rodzaju  
odpadów zgodnie  z  ofertą  cenową  –  wg  tabeli  dla  poszczególnych  frakcji
odpadów po cenach jednostkowych brutto.

4. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim wg  Załącznika nr 1
do zapytania ofertowego. 

Zamawiający  nie  zwraca  kosztów  przygotowania  i  dostarczenia  oferty
w żadnym wypadku, włączając sytuację uwzględnioną w pkt 8.  

5.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają
następujące warunki:
1)  Posiadający  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  lub  czynności  objętej
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zamówieniem.
2) Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
3) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie
zamówienia.
4)  Posiadający  niezbędną  do  wykonania  wiedzę  i  doświadczenie  do  wykonania
przedmiotu zamówienia.
5) Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt 1 – 4 za spełnione jeżeli wykonawca
złoży oświadczenie o ich spełnianiu.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33,  07-411 Rzekuń, do dnia  9 lipca 2020 r.

1)  Oferta  powinna  być  przesłana  za  pośrednictwem:  poczty,  kuriera  lub  też

dostarczona  osobiście  na  adres:  Urząd  Gminy  Rzekuń,  ul.  Kościuszki  33,

07-411 Rzekuń,  pok.  Nr  107 (sekretariat)  do  dnia  10 lipca 2020  r.  wraz

z  zezwoleniem  potwierdzonym  za  zgodność  z  oryginałem  na  prowadzenie

działalności w zakresie transportu odpadów wydane przez właściwy organ zgodne

z ustawą o odpadach lub jest wpisany do Bazy danych o produktach  opakowaniach

oraz o gospodarce odpadami (BDO).

2)  Oferta  musi  być  złożona  w  zamkniętej  kopercie   z  opisem nazwy  i  adresem

wykonawcy  oraz  nazwą  i  adresem  zamawiającego,  a  także  napisem:

„Usuwanie  folii  rolniczych  i  innych  odpadów  pochodzących  z  działalności

rolniczej z terenu Gminy Rzekuń”.

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją

    ofertę.

5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

    dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

-  jej treść nie odpowiada treści przedmiotu zamówienia;

7. Kryterium oceny ofert: cena 100%

Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto. Cena za wykonanie
przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie
musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku
od towarów i usług VAT.
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8. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest:
    Maciej Gumowski, tel. 29 761-73-01 wew. 138, 
    e-mail: mgumowski@rzekuń.net

9. Zamawiający zastrzega sobie :

1) możliwość  unieważnienia  procedury  udzielenia  zamówienia,  bez  wyboru
wykonawcy- zgodnie z art. 701§ 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1145) 
2) prawo zawarcia umowy tylko w przypadku przyznania środków pochodzących  
z NFOŚIGW w Warszawie.

10. Klauzula informacyjna w związku z RODO.

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  Ogólnego  Rozporządzenia  o  Ochronie  Danych  (RODO)

informujemy, że: 

1) administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Rzekuń adres:

ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo

kontaktować  w  sprawach  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych

za pośrednictwem poczty elektronicznej:  rzekun@rzekun.pl;

3) administrator  będzie  przetwarzał  Państwa  dane  osobowe  na  podstawie

art.  6 ust.  1  lit.  c)  RODO, tj.  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego

na  administratorze,  co  wynika  z  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie

gminnym  oraz  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania

administracyjnego;

4) dane  osobowe  mogą  być  udostępnione  innym  uprawnionym  podmiotom,

na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator

zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią

prawną,  dostawcą  oprogramowania,  zewnętrznym  audytorem,  zleceniobiorcą

świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5) administrator  nie  zamierza  przekazywać  Państwa  danych  osobowych

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) mają  Państwo  prawo  uzyskać  kopię  swoich  danych  osobowych  w  siedzibie

administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  wynikający

z  przepisów  prawa,  tj.  z  ustawy  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie

archiwalnym  i  archiwach  oraz  w  Rozporządzeniu  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa
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Narodowego  z  dnia  20  października  2015  r.  w  sprawie  klasyfikowania  i

kwalifikowania dokumentacji,  przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów

państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

2) przysługuje  Państwu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,

ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi

do organu nadzorczego;

3) w  przypadku  realizacji  zadań  ustawowych  podanie  danych  jest  obligatoryjne,

w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Konsekwencją  niepodania  danych  będzie  odmowa  załatwienia  sprawy  przez

administratora;

4) administrator  nie  podejmuje  decyzji  w  sposób  zautomatyzowany  w  oparciu

o Państwa dane osobowe.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Oferta cenowa;
2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy;
3. Załącznik Nr 3 - Projekt umowy.

 ……....................................................…

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
                                                 

………………………………………………
    (miejscowość,  data)       

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33 
07-411 Rzekuń

 
Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

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

............….......................................................................................................................

NIP         ........................................................................................................................

REGON ........................................................................................................................

Nr KRS   .............................................................................................................……..

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 

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

Numer  telefonu:......................................................................................................…

Numer faksu:  ..........................................................................................................…

e-mail ......................................................................................................................…..

OFERTA  CENOWA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe  z dnia 30.06.2020 r. na : 
Usuwanie  folii  rolniczych  i  innych  odpadów  pochodzących  z  działalności
rolniczej z terenu Gminy Rzekuń

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia:

Lp.
Kod

odpadu 
Nazwa  

Cena netto w zł
za 1 Mg odpadu

Cena brutto w zł
za 1 Mg odpadu

a b c d f

1 02 01 04
Folia  rolnicza,  siatka  i  sznurek  do
owijania  balotów,  opakowania  po
nawozach  i typu BIG Bag

                                              RAZEM
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W podaną cenę wliczono ważenie, odbiór, transport i utylizację/poddanie odzyskowi
w/w odpadów, podatki, opłaty, wynagrodzenia itd.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie  z  art.  13  ust. 1  Ogólnego Rozporządzenia  o  Ochronie  Danych  (RODO)

informujemy, że: 

7) administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Rzekuń adres:

ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;

8) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo

kontaktować  w  sprawach  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych

za pośrednictwem poczty elektronicznej:  rzekun@rzekun.pl;

9) administrator  będzie  przetwarzał  Państwa  dane  osobowe  na  podstawie

art.  6 ust.  1 lit.  c)  RODO, tj.  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego

na  administratorze,  co  wynika  z  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie

gminnym  oraz  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania

administracyjnego;

10) dane  osobowe  mogą  być  udostępnione  innym  uprawnionym  podmiotom,

na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator

zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią

prawną,  dostawcą  oprogramowania,  zewnętrznym  audytorem,  zleceniobiorcą

świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

11) administrator  nie  zamierza  przekazywać  Państwa  danych  osobowych

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

12) mają  Państwo  prawo  uzyskać  kopię  swoich  danych  osobowych  w  siedzibie

administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  wynikający

z  przepisów  prawa,  tj.  z  ustawy  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie

archiwalnym  i  archiwach  oraz  w  Rozporządzeniu  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa

Narodowego  z  dnia  20  października  2015  r.  w  sprawie  klasyfikowania  i

kwalifikowania dokumentacji,  przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów

państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

2) przysługuje  Państwu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,

ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
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do organu nadzorczego;

3) w  przypadku  realizacji  zadań  ustawowych  podanie  danych  jest  obligatoryjne,

w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Konsekwencją  niepodania  danych  będzie  odmowa  załatwienia  sprawy  przez

administratora;

4) administrator  nie  podejmuje  decyzji  w  sposób  zautomatyzowany  w  oparciu

o Państwa dane osobowe.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r.

- Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych

osobowych

- Termin płatności wynosi 30 dni.

- Oświadczamy,  iż  posiadamy  uprawnienia,  pozwolenia  do  wykonywania

działalności  objętej  przedmiotem  zamówienia  oraz  dysponujemy  potencjałem

technicznym  

i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia.

- Oświadczamy,  iż  znajdujemy  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej

umożliwiającej wykonanie zamówienia.

- Oświadczamy,  iż  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  przedstawimy  kopie

potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem  wszystkich  wymaganych  pozwoleń  i

uprawnień w terminie 5 dni od powiadomienia e-mailem o wyborze, pod rygorem

ryzyka niepodpisania umowy z własnej winy. 

- Oświadczamy, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego

wykonania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami  zamówienia  

i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

………………………………………………
                  (podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
                                                 

………………………………………………
    (miejscowość,  data)       

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33 
07-411 Rzekuń

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

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

............….......................................................................................................................

NIP         ........................................................................................................................

REGON ........................................................................................................................

Nr KRS   .............................................................................................................……..

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 

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

Numer  telefonu:......................................................................................................…

Numer faksu:  ..........................................................................................................…

e-mail ......................................................................................................................…..

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

Składając ofertę na: realizacje zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów

pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Rzekuń”

oświadczam, że:

1. posiadam uprawnienia i wymagane zezwolenia do wykonania przedmiotu zamówie-
nia, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach;

2. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wyko-
nania zamówienia;

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamó-
wienia.

….…………..………….. ……….………………………

      (Miejscowość)   (Podpis)
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