
Rzekuń, dnia 3 grudnia 2020 r.

ZOG.26.18.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Odbiór

odpadów komunalnych w 2021 r. z Zakładu Obsługi Gminy”

Niniejsze postępowanie  nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

I. Zamawiający:                                                                                          

Gmina Rzekuń - Zakład Obsługi Gminy

ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń

tel. 29 643 20 55, fax 29 643 20 35 

e-mail: zog@rzekun.net 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  odbiór,  transport  i  utylizacja  odpadów  komunalnych

(niesegregowanych) z Zakładu Obsługi Gminy, ul Kolonia 1B – 4 pojemniki o pojemności 1,1 m3

na odpady  oznaczone  kodem  20 03  01  (niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne).

Odbiór odpadów z pojemników odbywać się będzie dwa razy w miesiącu.

Wszelkie podane wielkości zostały sporządzone dla szacunku wielkości i wartości zamówienia

oraz dla potrzeb przygotowania oferty.

Wykonawca powinien:

1) posiadać wymagane zezwolenia, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach  (Dz.U.  z  2020  r.,  poz.  797  ze  zm.).  Dopuszcza  się  prowadzenie  przez

Wykonawcę odzysku lub unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie w sposób

zgodny z hierarchią postępowania z odpadami wynikający z ustawy o odpadach. Jeżeli

Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich odzysku lub

unieszkodliwiania,  powinien  zawrzeć  umowę  na wskazany  zakres  z  podmiotem

posiadającym  zezwolenie  w  tym  zakresie.  Wykonawca  obowiązany  jest  przedłożyć

kopię  umowy  na  wezwanie  Zamawiającego  oraz  posiadać  sprzęt  niezbędny  do

wykonania  przedmiotu  umowy  zgodny  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  spełnia

pozostałe  wymagania  określone  w  Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  29
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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;

2) zapewnić porządek wokół kontenerów i pojemników;

3) zapewnić kontenery na odpady zmieszane  o pojemności 1,1m3.

4) zapewnić dezynfekcję okresową eksploatowanych pojemników  w  okresach wysokich

temperatur szczególnie latem co najmniej 4 razy w sezonie letnim tj. od czerwca do

września w terminie od pierwszego do piątego dnia każdego miesiąca, a także w miarę

potrzeb w innych okresach.

III. Termin wykonania zamówienia

Usługi prowadzone będą w okresie od 04-01-2021 r. do  31-12-2021 r.

IV. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia 10 grudnia 2020 r. do godziny
10.00.

Termin otwarcia ofert: 10 grudnia 2020 r., godz. 10.30. 

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Agnieszka

Oparka, tel. 29 643 20 55, w godz. 8.00-15.00. 

Ofertę w formie pisemnej należy składać w siedzibie  Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu w

godzinach  pracy  Zakładu.  Ofertę  w  formie  elektronicznej  należy  wysłać  na  adres:

zog@rzekun.net  W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan podpisanego

formularza ofertowego (zał. Nr 1) oraz formularza cenowego Wykonawcy (zał. Nr 2).

V. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1 

2. Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 2

Zamawiający  dokona  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  z  najniższą  ceną  wykonania

zamówienia.

Zakład Obsługi Gminy zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez dokonania

wyboru najkorzystniejszej oferty.

Dyrektor 
Zakładu Obsługi Gminy

mgr Danuta Orzołek
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