ZGOK.ZAM/33/15
Rzędów, dnia 28.12.2015 r.

WSZYSCY WYKONAWCY
Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 EURO
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rzędów 40
28-142 Tuczępy
www.zgok.ornet.pl
tel. 015 864 22 51, fax. 015 816 51 03
e-mail: m.chrabaszcz@zgokrzedow.pl
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Prowadzenie

monitoringu

składowiska

odpadów

innych

niż

niebezpieczne

i obojętne, wykonanie testów zgodności odpadów, badań stabilizatu po MBP oraz
badania jakości ścieków w roku 2016.”
Rodzaj zamówienia: usługa
1. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie monitoringu składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne, wykonanie testów zgodności odpadów, badań stabilizatu po
MBP oraz badania jakości ścieków w roku 2016.
Zamówienie składa się dwóch części:
I – Część pierwsza - prowadzenie monitoringu składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne od 01.01.2016 r. do końca 2016 r. zgodnie z „Ustawą z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach” oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia
2013 r. w sprawie składowisk odpadów”
II – Część druga - wykonanie testów zgodności dla wybranych odpadów - zgodnie z
„Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania
odpadów do składowania na składowiskach”; badanie parametrów określonych w
„Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 roku w sprawie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych” a po wejściu w życie
rozporządzenia zastępującego zgodnie z jego zapisami, dla stabilizatu otrzymanego po
biologicznym przetwarzaniu odpadów w warunkach tlenowych; badanie parametrów jakości
ścieków zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku”.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zaproszenia.
2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28-142 Tuczępy, lub telefonicznie pod
numerem tel. 015 864 22 51. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów
z Wykonawcami są: – Monika Chrabąszcz – stanowisko ds. zamówień, Szczepan
Januszewski – Kierownik Zakładu, Mariusz Widanka – Główny Technolog.
3. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia:
- od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – prowadzenie monitoringu, wykonanie testów i
badań
- do 20.01.2017 r. – sporządzenie raportu rocznego.
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia,
- posiadają wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji lub
posiadają akredytację (spełniają warunki art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska),
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z
2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone
wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
6. Termin i miejsce złożenia oferty
1. Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
m.chrabaszcz@zgokrzedow.pl, faksem na nr 015 816 51 03, pocztą, lub też dostarczyć
osobiście pod adres Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy w terminie do dnia
30.12.2015r. do godz. 12:00
2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” – Załącznik nr 2.
4. Cena w ofercie ma wynikać z iloczynu planowanej ilości poszczególnych badań i ich
cen jednostkowych, powiększona o obowiązujący podatek VAT. Ceny jednostkowe
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podane przez Wykonawcę w ofercie będą stałe przez cały okres obowiązywania
umowy i będą podstawą do rozliczenia z Zamawiającym.
5. Na opakowaniu lub w temacie oferty prosimy zamieścić następującą informację:
„Oferta na: Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów …”.
6. W przypadku składania oferty wraz z załącznikami w formie elektronicznej należy
przekazać skan dokumentu (oferta cenowa) podpisanego przez Wykonawcę.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i
adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłana pocztą, pocztą
elektroniczną lub przekazana telefonicznie w terminie 7 dni roboczych od dnia
składania oferty.
8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pocztą
elektroniczną lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Robert Stachowicz

Paweł Łodej
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