Chocznia 2020-12-28
miejscowość ,data

ZAPYTANIE OFERTOWE
na odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych po segregacji odpadów
zebranych selektywnie o kodzie 19 12 12 lub 19 12 10 oraz odpadów powstałych
po segregacji i wstępnej obróbce (rozdrobnieniu) odpadów
wielkogabarytowych o kodzie 19 12 10.
I.

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” sp. z o.o.
Adres: ul. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia

II.

PRZEDMIOT OFERTY:
Przedmiotem oferty jest odbiór i zagospodarowanie:
Zakres 1 - odpady powstałe po segregacji odpadów zebranych selektywnie o kodzie 19 12 12 lub
19 12 10.
Zakres 2 - odpady powstałe po segregacji i wstępnej obróbce (rozdrobnieniu) odpadów
wielkogabarytowych o kodzie 19 12 10

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Całkowita ilość do odbioru:
•
min 1.500 Mg odpadów powstałych po sortowaniu odpadów zebranych selektywnie o kodzie
19 12 12 lub 19 12 10,
•
min 2.000 Mg odpadów powstałych po segregacji i wstępnej obróbce (rozdrobnieniu)
odpadów wielkogabarytowych o kodzie 19 12 10
2) Okres realizacji przedmiotu zamówienia – od 15.01.2021r. do 30.06.2021r.
Warunki realizacji
1) Transport po stronie Wykonawcy,
2) Miejsce odbioru przedmiotu zamówienia – loco Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” sp. z o.o.
ul. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia,
3) Załadunek odpadów po stronie Zamawiającego,
4) Wykonawca zapewni systematyczny odbiór odpadów
5) Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem,
6) Odbiór odpadów następować wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.00.
7) Wykonawca musi posiadać zezwolenie na transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12
i 19 12 10 wydane przez odpowiednie organy potwierdzone wpisem do BDO
8) Wykonawca w momencie załadowania odpadów na swój lub wskazany środek transportu
odpowiedzialny jest za ich właściwe i zgodne z prawem zagospodarowanie, ponosi wyłączną
odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za utratę, ubytki oraz uszkodzenia odpadów,
powstałe w czasie transportu odpadów od chwili wydania w Instalacji komunalnej oraz w trakcie ich
ew. magazynowania, rozładunku odpadów do czasu poddania ich i zakończenia procesów m.in.

9)
10)

11)

12)
13)
14)

odzysku i/lub recyklingu (szeroko pojętego zagospodarowania). Wykonawca ponosi w szczególności
odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swego personelu oraz podmiotów, którymi posłużył
się wykonując przedmiot zamówienia, np. przewoźników.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Zamawiający podkreśla, że ilość odbieranych odpadów może ulec zmianie, jednakże gwarantuje
wielkość jednorazowego odbioru w granicach pełnej pojemności środka transportowego
Wykonawcy, uzgodnionego wcześniej z Zamawiającym.
Z chwilą wydania odpadów Wykonawcy [wskazanemu przez niego Przewoźnikowi], przechodzą na
Wykonawcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej
utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za wydane odpady, za
należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.
Podwykonawca musi posiadać odpowiednie decyzje wymagane przy realizacji przedmiotu
zamówienia w zakresie transportu lub/i transportu i zagospodarowania ww. odpadów.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy zorganizowania niezbędnego nadzoru w trakcie transportu
odpadu.
Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu jakość odpadów produkowanych przez Zamawiającego,
a będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego i wyraża zgodę na ich odbiór

W zakresie ewidencji i rozliczania odpadów:
1) Każda faktycznie odebrana od Zamawiającego ilość odpadów będzie ewidencjonowana przez
Wykonawcę z obligatoryjnym rozbiciem na: nr rej. pojazdu odbierającego odpad, kod odpadu, datę
odebrania odpadów – zgodnie z wymogami systemu BDO
2) Potwierdzeniem faktycznej ilości odebranych odpadów będą karty przekazania odpadów w kształcie
obwiązującym wg obecnych przepisów prawa (system BDO).
W zakresie wymagań prawnych i środowiskowych dotyczących zagospodarowania odpadów:
Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa wyszczególnionymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020r.,
poz. 797 ze zm.).
III.

WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
3. Wymagania wobec Wykonawcy:
1) Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami
określonymi w zapytaniu ofertowym
2) Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi
w zapytaniu ofertowym- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
wykazu prac zrealizowanych wcześniej stanowiących potwierdzenia realizacji podobnych
przedsięwzięć będących przedmiotem zapytania ofertowego.
3) Nr rejestrowy BDO

IV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie
oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy) lub skanu.

V.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres:
Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” sp. z o.o. ,ul. Kościuszki 304 34-123 Chocznia lub wysłana
mailowo na adres : pjodlowski@eko-chocznia.pl - do dnia 7 stycznia 2021 do godz. 13.00
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo braku wyboru oferty bez podania przyczyny.

VI.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia od 15.01.2021r. do 30.06.2021r.

VII.

DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu:
Wiceprezes Zarządu- Paweł Jodłowski, adres e-mail pjodlowski@eko-chocznia.pl
telefon : 663 351 336
lub Dyrektor- Leszek Rataj, adres e-mail lrataj@eko-chocznia.pl
telefon : 605 997 64
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
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