
                                                                                                               Rzekuń, dnia 02 grudzień 2020 r.

OPS.252.17.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień  publicznych  (t.  j.  Dz.  U.  z  2019r.  Poz.  1843  z  późn.  zm.) określonego  w  art.  4  pkt  8

wymienionej ustawy. 

Zamówienie poniżej 30 tys. euro będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega

przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

I.  Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usługi  „Odbiór,  transport  i  zagospodarowanie

odpadów komunalnych”  na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rzekuniu.

II. Termin realizacji zamówienia: 01 stycznia – 31 grudzień 2021 r. 

III. Informacje dotyczące świadczenia usług:

• odbiór pojemnika PA-1100 1 raz w miesiącu

IV. Parametry dotyczące usługi : 

• Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

• Wymagane zapewnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów,

• Forma rozliczenia: rachunek lub faktura 

V. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania: 

2. – spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016

r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r.  w sprawie szczegółowych

wymagań dla transportu odpadów

3. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia.

4. dysponują  odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonywania

zamówienia.

5. znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie  zamówienia  –

Zamawiający odstępuje od opisu warunku udziału w tym zakresie.

VI. Zamawiający oceni oferty kierując się kryterium: 

a) Cena oferty (stawka) za 1 odbiór nett i brutto  – 100 %

Cena oferty będzie wynikała z „Ceny oferty (stawki) za 1 odbiór.

b) Stawka ta winna obejmować wszystkie składniki kosztów usługi oraz zysk, łącznie z podatkiem 

od towarów i usług VAT, o ile oferent jest podatnikiem tego podatku, jeżeli nie – prosimy o 

zaznaczenie w ofercie tej okoliczności.



VII. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 grudnia 2020 r. do godz. 1000 na formularzu oferty z

dopiskiem  „Odbiór,  transport  i  zagospodarowanie  odpadów komunalnych” na  adres:  Ośrodek

Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń  e-mail: ops@rzekun.net. 

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

VIII. Termin otwarcia ofert: 10 grudnia 2020 r., godz. 1130.

IX. Pracownicy Zamawiającego, uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:

• Pani Maria Ciunowicz,  

tel. 29 643-20-80, w godz. 800-1500.  

X. Zawarcie umowy

1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego

zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego

oferta okaże się najkorzystniejsza.

2. Umowa  zostanie  zawarta  w  formie  pisemnej  w  terminie  nie  krótszym  niż  7  dni

od dnia ogłoszenia wyniku postępowania.  O miejscu i  dokładnym terminie zawarcia umowy

Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego oferenta.

3. Zasady i termin płatności – płatne przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za

wykonaną usługę.

4. W przypadku, jeżeli okaże się, że oferent, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od

zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert bez

przeprowadzenia ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93

ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

XI. Klauzula informacyjna w związku z RODO.

       Na podstawie art. 13 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 Nr 119, s. 1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, 

ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się zInspektorem

Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@artaro.pl  .  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tymprzepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzajądane

osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
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◦  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  możliwości  ich  poprawiania,  sprostowania,  ograniczenia

przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem -

prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

◦  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  w  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  odbywasię  z

naruszeniem przepisów  powyższego  rozporządzenia  tj.  Prezesa  Ochrony  Danych  Osobowych,  ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie  danych  osobowych  jest  warunkiem zawarcia  umowy  cywilnoprawnej.  Osoba,  której  dane

dotyczą jest  zobowiązana do ich podania.  Konsekwencją  niepodania  danych osobowych jest  brak

możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych

osobowych  nie  podlega  Pan/Pani  decyzjom,  które  się  opierają  wyłącznie  na  zautomatyzowanym

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

osobowych. 

Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu

Anita Sipowicz

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy /cenowy

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie


