
 

RIiGK.042.2.2020                                                                                   Bobowa, 03.06.2020 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na realizację zadania pn.  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 

 

Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej łącznej kwoty 30 000 EURO 

udzielone zostanie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                                 

i Gospodarki Wodnej  

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego  

Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa,  

NIP: 738-212-99-65 REGON: 491892050 

tel. 18 351-43-00, fax. 18 351-43-00 wew. 21 

e-mail: sekretariat@bobowa.pl  

reprezentowana przez Pana Wacława Ligęza – Burmistrza Bobowej  

Godziny urzędowania – w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.  

 

II. Określenie przedmiotu i terminu zamówienia:  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach 

i typu Big Bag 

 

Zakres prac obejmuje: 

Wykonawca ma za zadanie odebrać i zagospodarować odpady z folii rolniczych, siatki                      

i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag dostarczone przez 

rolników zamieszkujących gminę Bobowa. Dostarczone odpady powinny być oczyszczone                   

i posegregowane na poszczególne frakcje odpady z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania 

balotów, opakowań po nawozach, opakowania typu Big Bag.  

Zbiórka odpadów będzie odbywać się w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu tzn. na 

działce nr 241/3 w miejscowości Bobowa (Betoniarnia), skąd Wykonawca ma odebrać 

odpady od mieszkańców i przekazać do unieszkodliwienia bądź odzysku.  

Przewidywana ilość odpadów do zbiórki: 

- folia rolnicza – 7,724 Mg 

- siatka do balotów – 0,337 Mg 

- sznurek do balotów – 0,711 Mg 

- opakowania po nawozach - 0,382 Mg 

- opakowania typu Big Bag – 0,246 Mg 

Podane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. 

 

2. W ramach Zadania : 

1) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru z terenu działki nr 241/3 w miejscowości 

Bobowa (Betoniarnia) oczyszczonych i posegregowanych na poszczególne frakcje odpadów  
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z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big 

Bag przeznaczonych do unieszkodliwienia lub odzysku. 

2) Wykonawca dokona ważenia odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka 

do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag od każdego rolnika z osobna 

przy użyciu własnych urządzeń (posiadających legalizację). 

3) Wykonawca ma obowiązek sporządzenia protokołu odebranych odpadów. Protokół 

powinien zawierać takie dane jak: imię i nazwisko rolnika przekazującego odpad, data 

przekazania odpadu, rodzaj oraz masa odebranego odpadu z podziałem na poszczególne 

frakcje odpadów, protokół powinien być podpisany przez osobę przekazującą odpad jak                        

i osobę odbierają odpad.  

4) Wykonawca ma obowiązek uporządkowania miejsca wykonywania usługi. 

5) Wykonawca własnymi środkami transportu ma obowiązek zapewnić załadunek oraz 

przewóz odpadów z miejsca zbiórki do instalacji w celu dokonania odzysku                                      

lub unieszkodliwienia. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji 

odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. 701 

tj.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 

ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz.819),  

7)  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia                                           

z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa t.j.: ustawa z dnia 

14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. 701 tj.), ustawa z dnia 13 września 1996r.                       

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 tj.) oraz prawa 

miejscowego. 

8) Wykonawca ma obowiązek wykonania minimum 10 kolorowych i czytelnych zdjęć 

potwierdzających wykonywanie prac. 

9) Wykonawca po zakończeniu każdego z etapów zadania przedłoży Zamawiającemu 

sprawozdanie zawierające: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady 

oraz karty przekazania odpadów zawierające ilość odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na 

folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag. 

10) Wykonawca po zakończeniu realizacji zadania złoży pisemne oświadczenie                          

o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych                        

i sanitarnych. 

12) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji                    

i danych otrzymanych od Zamawiającego jak również od właścicieli nieruchomości 

dostarczających odpady. 

13) Wszelkie działania lub czynności nieopisane powyżej, a wynikające z procedur 

określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz przepisach szczególnych, niezbędnych 

do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać                        

w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

14) Rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą będą dokonywane na podstawie 

rzeczywistej wagi oraz rodzaju odpadów zgodnie z przedstawioną w ofercie ceną brutto dla 

poszczególnych frakcji odpadów. 

15) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustawy z dnia 14 grudnia 2020r.                   

o odpadach (tj. Dz.U.2019. poz. 701 ze zm.) oraz zasad  BHP. 

16) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania zebranych odpadów zgodnie                      

z hierarchią sposobów postępowania z odpadami . 
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17) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego                                   

za terminowość,  bezpieczeństwo wykonywanych prac, jakość, technikę oraz posiadanie 

odpowiednich kwalifikacji osób wykonujących zamówienie. 

18)  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wygenerowanych z systemu BDO kart 

ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub 

przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwiania wraz z ich zbiorczym 

zestawieniem. 

19) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wygenerowanych z systemu BDO kart 

przekazania odpadów do docelowej instalacji (w statusie z potwierdzonym transportem) wraz 

z ich zbiorczym zestawieniem (w przypadku przejęcia odpadów z terenu gminy przez 

podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem odpadów). 

20)  Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wygenerowanych z systemu BDO 

dokumentów ewidencji odpadów potwierdzających ostateczne zagospodarowanie odpadów        

w procesie unieszkodliwiania lub odzysku wraz z ich zbiorczym zestawieniem. 

 

  

 

 

 

 

III.  Termin wykonania zamówienia nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy,                       

w następujących dniach: 22,23,24.06.2020 r. w godz.: od 8.00 do 12.00.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaplanowania dodatkowych 3 dni zbiórki. 

 

Termin wykonania całości prac związanych z realizacją zadania upływa 30.09.2020 roku. 

 

 

IV. Opis przygotowania oferty  

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

3. Oferta Wykonawcy winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy.  

4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w oryginale, o ile nie 

wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.  

5. Oferta winna być przygotowana na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie pola i pozycje winny być wypełnione,                                   

a w szczególności musi zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na 

wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy 

dokumentów.  

6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone własnoręcznym podpisem 

osoby podpisującej ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.  

 

7. Do oferty pod rygorem jej odrzucenia należy załączyć: 

a) wypełniony formularz oferty - wg wzoru określonego w załączniku nr 1, 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

c) ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie                       

z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1987), 
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d) potwierdzenie wpisania do BDO 

 

 

V. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać do dnia: 10.06.2020 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim                           

w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd 

Miejski w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa z dopiskiem Oferta na realizację 

zadania pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest                        

z terenu Gminy Bobowa”. 

Otwarcie ofert nastąpi 10.06.2020 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Bobowej, sala                  

nr 8. 

 

 

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami                             

w sprawie przedmiotu zamówienia jest Tomasz Kiełbasa tel. 18 351-43-00 wew. 26,                    

e-mail: lesnictwo@bobowa.pl 

 

VII. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli:  

1) oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu 

ofertowym,  

2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne 

określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,  

3) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,  

4) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu 

kryterium najniższej ceny – 100%. 

3. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w ofertach, przesłanych w odpowiedzi na 

zapytanie ofertowe będą wyższe od kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego na realizację 

niniejszego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

postępowania. 

 

VIII. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania. Przekazuje wybranemu 

Wykonawcy informację o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej z podaniem terminu 

podpisania umowy. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również 

umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

IX. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Po wyborze oferty Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz 

ewentualnych negocjacjach, Zamawiający poinformuje go o miejscu i terminie podpisania 

umowy.  

2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.  
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3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert.  

4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia (realizacji umowy) uzgadniane 

będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. W tym celu 

Wykonawca sporządzi po podpisaniu umowy wykaz telefonów kontaktowych i numerów 

faksów oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania 

zamówienia.  

 

X. Inne istotne warunki zamówienia: 

1) okres gwarancji – nie dotyczy 

2) termin płatności :  do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT 

3) kary umowne:  zgodne z zapisami w projekcie umowy 

4) warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy 

Wykonawcy , który spełniają poniższe warunki: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania zamówienia , jeśli wymagają tego przepisy prawa 

tj.: posiadają ważne zezwolenie  na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów  

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987), 

b) Dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym, tj. dysponują przeszkolonymi przez 

odpowiednie instytucje pracownikami, osobami kierującymi lub nadzorującymi prace 

polegające na zabezpieczeniu  i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów. Na 

potwierdzenie  spełnienia opisanego warunku Wykonawca złoży stosowne oświadczenie , że 

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odbyły odpowiednie 

przeszkolenie. 

 

 

XI. Załączniki do zapytania ofertowego:  

1. Formularz oferty – załącznik nr 1. 


