Toruń, dnia 06.12.2018
Zamawiający:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
tel/fax: (056) 65-75-240

e-mail: zpo@zpotorun.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy ZPO:ZP/15/2018
Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych”
z 29.01.2004r., gdyż jest to zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro
- wyłączenie w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy.
Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury wewnętrznej „zapytania ofertowego”,
którego warunki określa niniejszy dokument.

przedmiot zamówienia:

świadczenie usług w zakresie
wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych
oraz odpadów innych niż niebezpieczne nie posiadające właściwości zakaźnych
przez okres 24 miesięcy tj. od 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.
I. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w treści niniejszego zapytania
ofertowego. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana
w języku polskim na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej
cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia.
6. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.1. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę
tłumaczeniem na język polski.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
Wykonawcę.
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9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając
jej samoistną dekompletację).
10. Poprawki powinny być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących
ofertę.
11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania.
12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę, o ile jest to wiadome, nazwy podwykonawcy.
13. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego, opatrzonej
danymi Wykonawcy (nazwa i adres) oraz napisem: „Oferta na świadczenie usług w zakresie

wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów innych niż
niebezpieczne nie posiadające właściwości zakaźnych”.
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego
oznakowania i opakowania (oferty) lub braku którejkolwiek z informacji podanej na kopercie.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian
przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty
oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane
w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

II. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty wymagane w ofercie. Podstawy
odrzucenia oferty.
1. Przedłożona oferta musi zawierać n/w dokumenty:
1) wypełniony „formularz ofertowy” wg wzoru określonego w Zał. Nr 1 do zapytania
ofertowego.
2) wypełnioną „specyfikację cenową” wg wzoru określonego w Zał. Nr 2 do zapytania
ofertowego.
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez
wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości tj. certyfikat ISO w zakresie wywozu
i gospodarki odpadami lub inny równoważny dokument wystawiony przez podmiot mający
siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego
5) wykaz specjalistycznych samochodów do transportu odpadów, na które Wykonawca składa
ofertę (podać nazwę środka transportowego, jego typ oraz pojemność załadunkową).
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada odpowiedni potencjał techniczny, jeżeli załączony wykaz
będzie zawierał co najmniej jeden samochód przystosowany do transportu odpadów komunalnych.

2

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (warunek udziału
określony w rozdziale II pkt. 1 ppkt. 5) zapytania), musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
2.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.2. Z zobowiązania (w formie oryginału) potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne
podmioty (jeżeli dotyczy), musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3. W toku badania ofert Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, lub złożone oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne,
zawierać będą błędy lub będą budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień,
oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału określonych przez Zamawiającego
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
4. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
5. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści
oferty, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w pkt. 6 niniejszego rozdziału.
6. Zamawiający dokona poprawek w ofertach:
1) oczywistych omyłek pisarskich;
2) oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych
zmian w treści oferty, z zastrzeżeniem, że poprawienie takiej omyłki będzie skuteczne, jeżeli Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki wyrazi zgodę na jej poprawienie.
O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
Przy dokonywaniu poprawek Zamawiający będzie kierował się wykładnią pojęcia omyłki obowiązującą przy
poprawianiu omyłek w rozumieniu art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, przy czym odwołanie do art. 87 ust. 2 ustawy Pzp
nie oznacza, że przepisy tej ustawy mają zastosowanie w niniejszym postępowaniu – odwołanie do treści w/w
przepisu ma na celu wyłącznie zapewnienie jednolitych i przejrzystych zasad poprawiania omyłek.
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7. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub Wykonawca nie spełnił warunków udziału
w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym,
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
c) jest nieważna na podstawie innych przepisów prawa,
d) nie zostanie złożona w formie pisemnej, o ile taki rygor określono w zapytaniu ofertowym,
e) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnych
zmian w treści oferty;
f) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
7.1. O fakcie odrzucenia oferty Zamawiający informuje niezwłocznie wykonawcę podając
uzasadnienie.

III. Określenie przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 200301 oraz odpadów
innych niż niebezpieczne nie posiadające właściwości zakaźnych o kodzie 180104
pochodzących z działalności Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przez okres
24 miesięcy tj. 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.
2. Zakres usług będących przedmiotem zamówienia:
1). Udostępnienie Zamawiającemu do eksploatacji pojemnika PA-1100 służącego
do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 200301 – 1 szt.
a) wywóz i unieszkodliwianie z w/w pojemnika odpadów komunalnych zmieszanych
pochodzących z działalności Zamawiającego.
b) częstotliwość wywozu odpadów: 2 razy w tygodniu: wtorki, piątki (średnio 8 lub 9 razy
w miesiącu).
2). Udostępnienie Zamawiającemu do eksploatacji pojemnika o pojemności 6,5 m³
do gromadzenia odpadów innych niż niebezpieczne nie posiadające właściwości
zakaźnych o kodzie 180104 – 1 szt.
Pod pojęciem odpadów innych niż niebezpieczne nie posiadające właściwości zakaźnych o kodzie 180104
rozumie się przede wszystkim odpady takie jak: pieluchy, ubrania jednorazowe.

a) wywóz i unieszkodliwianie z w/w pojemnika odpadów innych niż niebezpieczne
nie posiadające właściwości zakaźnych o kodzie 180104.
b) częstotliwość wywozu odpadów: 2 razy w tygodniu: wtorki, piątki (średnio 8 lub 9 razy
w miesiącu).
Dokładny zakres usług określa Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Złożona oferta musi obejmować wszystkie usługi wchodzące w zakres zamówienia.
4. Wymagane warunki płatności za realizowane usługi, okres stałości (niezmienności)
cen jednostkowych i ich ewentualna zmiana.
4.1. Przelew w terminie 30 dni od przedłożenia faktury.
4.2. Ceny jednostkowe określone w ofercie obowiązywać będą przez czas wskazany przez
Wykonawcę w ofercie (nie krócej jednak niż 12 miesięcy od podpisania umowy), a następnie mogą
ulec zmianie o stopień zmiany inflacji wg danych GUS.
UWAGA! - dane dotyczące „okresu stałości (niezmienności) ceny jednostkowej” należy koniecznie
określić w „formularzu ofertowym” (wg Załącznika Nr 1 do SIWZ), gdyż jest to jedno z kryterium
oceny ofert.
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5. Określenie ceny oferty: ofertę cenową sporządzić wg „specyfikacji cenowej” (Załącznik
Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
IV. Zasady wyboru oferty najkorzystniejszej.
1. Wszystkie ważne oferty złożone w niniejszym postępowaniu będą wg nast. kryteriów:
L.p
1.

KRYTERIUM i RANGA
Oferowana cena (koszt) - 95%

2.

Okres stałości cen jednostkowych - 5%

sposób przeliczeń
Cena najniższa

Pkt =
Pkt =

-------------------------------------- x 100 x 95%
Cena oferty badanej
okres stałości ceny badanej oferty
--------------------------------------------- x 100 x 5 %
najdłuższy okres stałości ceny jedn.

OGÓŁEM – 100%

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
4. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.
V. Wskazanie miejsca i terminu składania oraz otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 14.12.2018 r., godz. 15 00 w:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń - sekretariat
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania.

2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.12.2018 r., godz. 15 15 w gabinecie
Dyrektora.
Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę oraz adres
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny ofert.
VI. Termin związania warunkami oferty.
1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.
2. W toku postępowania Zamawiający może jednokrotnie zwrócić się z wnioskiem do
Wykonawców o zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, maksymalnie o 60 dni.
3. Wykonawca może z własnej inicjatywy przedłużyć termin związania ofertą.

VII. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
umowy.
Wszelkie istotne postanowienia jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
określa Załącznik Nr 3 - wzór przyszłej umowy.
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VIII. Inne postanowienia.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert Zamawiający
może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. O każdej zmianie zamawiający zawiadomi
niezwłocznie każdego Wykonawcę, któremu przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieści je na
stronie internetowej. W przypadku, gdy zmiana treści zapytania powodować będzie konieczność
modyfikacji ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert, aby dać Wykonawcom dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania
Wykonawców i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „zapytania
ofertowego”, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści „zapytania ofertowego”. Zamawiający prześle treść zapytania
wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym przekazano „zapytanie ofertowe” lub
zamieści je na swojej stronie internetowej, jeśli zapytanie ofertowe było zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego.

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego tj.: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście,
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

4. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniona jest mgr Grażyna Śmiarowska, tel. (56) 65-74-290.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadamia
wykonawców faksem, drogą elektroniczną lub pisemnie, którzy złożyli oferty, o wyborze
najkorzystniejszej oferty podając jej nazwę, adres siedziby oraz uzasadnienie wyboru.
Informacje tą Zamawiający zamieszcza także na swojej stronie internetowej, jeśli zapytanie
ofertowe było zamieszczone (upublicznione) na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej
oceny lub pozostawić postępowanie bez rozstrzygnięcia.

7. Zamawiający unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie
zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,
d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wybór oferty i zawarcie umowy.

7.1. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia niezwłocznie i równocześnie
wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert;
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;
podając uzasadnienie.
Informacje tą Zamawiający zamieszcza także na swojej stronie internetowej, jeśli zapytanie ofertowe
było zamieszczone (upublicznione) na stronie internetowej Zamawiającego.
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8. Umowę w formie pisemnej w sprawie udzielenia zamówienia zawiera się nie wcześniej niż
po 2 dniach od zatwierdzenia protokołu postępowania i wysłania zawiadomienia o wyborze
oferty do wszystkich, którzy złożyli oferty, chyba że w danym postępowaniu wpłynęła tylko
jedna oferta.
9. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania środki ochrony prawnej, o których
mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.
10. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy
instrukcji (regulaminu) wewnętrznego Zamawiającego dotyczącej trybu „zapytania
ofertowego”, a w przypadku braku regulacji - decyzje indywidualne kierownika
Zamawiającego.

IX. Wykaz załączników stanowiących integralną część zapytania ofertowego:
1. Wzór „formularza ofertowego” - Zał. Nr 1.
2. Określenie rodzaju i zakresu przedmiotu zamówienia i wzór „specyfikacji cenowej”
- Zał. Nr 2.
3. Wzór przyszłej umowy - Zał. Nr 3.
ZATWIERDZAM
Dyrektor
Zakładu Piel.-Opiekuńczego
im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu
z up. mgr Mirosława Krygiel
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Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/15/2018

....................................
(pieczątka firmowa)

Formularz ofertowy
I. Dane oferenta :
1. Pełna nazwa: ..........................................................................................................................
2. Adres:......................................................................................................................................
NIP: ………….….. REGON: ……..…….. PESEL (dotyczy osoby fizycznej): ……………..…....
Nr tel. …………….……. fax: …………………. email: ………………………………..…….
II. Przedmiot oferty:
Oferta dotyczy postępowania w trybie „zapytania ofertowego” prowadzonego
przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Toruniu na świadczenie usług
w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie
200301 oraz odpadów innych niż niebezpieczne nie posiadające właściwości zakaźnych
o kodzie 180104 pochodzących z działalności Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Toruniu przez okres 24 miesięcy tj. od 01.01.2019r. - 31.12.2020 r.
III. Cena brutto za 1 miesiąc świadczonych usług (określić cenę wynikającą z Załącznika
Nr 2 do zapytania ofertowego tj. specyfikacji cenowej): .........................……………
Słownie:...................................................................................................................................
IV. Okres stałości (niezmienności) ceny usług określonych w ofercie – podać ilość miesięcy,
nie krócej jednak niż 12 miesięcy od podpisania umowy: ....................................................
V. Termin płatności za wykonane usługi - przelew na podstawie faktury VAT w terminie
30 dni od dnia przedłożenia faktury.
VI. Okres realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
VII. Oświadczam, że uznaję się za związanego niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc
od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
VIII. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią „zapytania ofertowego” i nie wnosimy
do niego żadnych uwag.
data:

.........................................

................................

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik Nr 2
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/15/2018
...........................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)

Wielkość i zakres zamówienia oraz wzór „ specyfikacji cenowej”
Przedmiot zamówienia:

świadczenie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych zmieszanych
przez okres 24 miesięcy tj. 01.01.2019 r.- 31.12.2020 r.
Lp.

Cena usług
netto
za 1 miesiąc

Rodzaj i zakres usług

1

Udostępnienie Zamawiającemu do eksploatacji pojemnika
PA-1100 służącego do gromadzenia odpadów komunalnych
zmieszanych – 1 szt.

2.

Wywóz i unieszkodliwianie z pojemnika PA-1100 odpadów
komunalnych zmieszanych pochodzących z działalności
Zamawiającego.
Częstotliwość wywozu odpadów: 2 razy w tygodniu – wtorki, piątki
(średnio 8 lub 9 razy w miesiącu).

3.

Udostępnienie Zamawiającemu do eksploatacji pojemnika
metalowego o pojemności 6,5 m³ do gromadzenia odpadów
innych niż niebezpieczne nie posiadające właściwości
zakaźnych o kodzie 180104 – 1 szt.
Pod pojęciem odpadów innych niż niebezpieczne nie posiadające właściwości
zakaźnych o kodzie 180104 rozumie się przede wszystkim odpady takie jak:
pieluchy, ubrania jednorazowe.

4.

Wywóz i unieszkodliwianie z 1 pojemnika 6,5 m³ odpadów innych
niż niebezpieczne nie posiadające właściwości zakaźnych o kodzie
180104.
Częstotliwość wywozu odpadów: 2 razy w tygodniu – wtorki, piątki
(średnio 8 lub 9 razy w miesiącu).

RAZEM cena w/w usług za 1 miesiąc:

%
VAT

Cena usług
brutto
za 1 miesiąc

..................

......... ....................

..................

......... ...................

..................

......... ....................

..................

......... ...................

…………….. ……... ……………..

Słownie razem cena usług brutto za 1 miesiąc: .........................................................................................

data: .......................................

pieczątka i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy:

...................................................
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Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/15/2018
Wzór przyszłej umowy z istotnymi postanowieniami

UMOWA Nr ZPO:ZP/15/2018
podpisana w dniu ………..r. w Toruniu

pomiędzy:
..................................................................
..................................................................
reprezentowaną przez:
...................................................................
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą
a
Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
im. ks. Jerzego Popiełuszki

ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 TORUŃ
wpisanym do KRS pod Nr 0000009548 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu – VII Wydział
Gospodarczy, REGON: 871219178, NIP: 879-21-78-018

reprezentowanym przez:
Dyrektora - mgr Grażynę Śmiarowską
zwanym w dalszej treści Zamawiającym
o następującej treści:
§1
1. W wyniku przeprowadzonej procedury wewnętrznej w trybie „zapytania ofertowego”,
Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na wykonywanie usług w zakresie:
a) udostępnienia 1 pojemnika PA-1100 służącego do gromadzenia odpadów
komunalnych zmieszanych o kodzie 200301 oraz wywóz i unieszkodliwianie tych
odpadów.
b) udostępnienia 1 pojemnika metalowego 6,5 m³ służącego do gromadzenia odpadów
innych niż niebezpieczne nie posiadające właściwości zakaźnych o kodzie 180104
oraz wywóz i unieszkodliwianie tych odpadów.
Pod pojęciem odpadów innych niż niebezpieczne nie posiadające właściwości zakaźnych o kodzie
180104 rozumie się przede wszystkim odpady takie jak: pieluchy, ubrania jednorazowe.

2. Usługi wywozu i unieszkodliwiania będące przedmiotem umowy będą świadczone 2 razy
w tygodniu (średnio 8 lub 9 razy w miesiącu).
3. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia ………… r.
§2
Niniejsza umowa będzie obowiązywać przez okres 24 miesięcy tj.................................
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego
zgodnie ze złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
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2. „Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji oraz ewidencji
ilościowo-rodzajowej odpadów innych niż niebezpieczne nie posiadające
właściwości zakaźnych o kodzie 180104 odbieranych od Zamawiającego oraz
przekazywania
Zamawiającemu
dokumentów
potwierdzających
unieszkodliwianie określonej ilości tych odpadów”.
3. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i starannego świadczenia usług
przy użyciu odpowiedniego sprzętu.
4. Przyjazd pojazdów Wykonawcy w celu dokonania wywozu odpadów odbywać
się będzie w godzinach między 6.00 – 14.00 w ustalone dni, a w przypadku awarii
pojazdu lub dni wolnych może być przesunięty o jeden dzień.
5. W przypadku powtarzającego się nienależytego świadczenia usług będących
przedmiotem umowy (w szczególności nie podstawienie pojemnika do gromadzenia
odpadów, powtarzająca się zwłoka w odbiorze odpadów,
naruszenie innych istotnych
postanowień zawartej umowy), Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą
umowną w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące zł) i wypowiedzieć umowę w trybie
natychmiastowym.
Karę umowną Zamawiający będzie mógł potrącić także Wykonawcy z faktury
za realizację wykonanych usług.
6.

Zamawiający może żądać
zastrzeżonych kar umownych.

odszkodowania

przewyższającego

wysokość

§4
1. Zamawiający zobowiązuje się:
- zabezpieczyć warunki umożliwiające prawidłowe gromadzenie odpadów w pojemnikach;
- przygotować utwardzone miejsce do ustawienia pojemników na odpady, zapewnić
swobodny dostęp do pojemników i warunki umożliwiające dojazd do nich i wywóz.

2. Nie spełnienie przez Zamawiającego warunków wymienionych w ust.1 zwalnia
Wykonawcę od wywozu odpadów.
4. Zamawiający odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego
użytkowania pojemników, braku nadzoru nad nimi, a w szczególności za ich
zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie.
5. Wykonawca nie ma obowiązku wywozu odpadów pozostawionych poza
pojemnikami z wyjątkiem przypadków przepełnienia pojemników z powodu
nie zachowania ustalonej częstotliwości wywozu z winy Wykonawcy.
§5
1. Za świadczenie usług określonych w §1 ust.1 Wykonawca pobierał będzie
od Zamawiającego wynagrodzenie w następującej wysokości:....................................
Słownie: ....................................................................................................................................
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2. Zapłata za zrealizowane usługi następować będzie przelewem na podstawie
prawidłowo wystawionych comiesięcznych faktur VAT w terminie 30 dni od dnia
ich dostarczenia do Zamawiającego.
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia
Wykonawcę do wystawiania faktur bez swojego podpisu.
4. Wynagrodzenie za świadczone usługi określone w § 5 ust.1 obowiązywać
będzie przez ......... miesięcy od dnia podpisana umowy, a następnie może ulec
zmianie o stopień inflacji wg danych GUS. Zmiana ceny usług możliwa będzie tylko
po przedłożeniu przez Wykonawcę pisemnego aneksu do umowy.

5. Należność za zrealizowane usługi Zamawiający przekazywał będzie na konto
Wykonawcy wskazane każdorazowo na fakturze.
6. Za nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za wykonane
usługi, Wykonawca może naliczać Zamawiającemu odsetki ustawowe.
W przypadku zwłoki w regulowaniu należności trwającej powyżej 30 dni, Wykonawca
może wypowiedzieć Zamawiającemu zawartą umowę z zachowaniem 1-miesięcznego
okresu wypowiedzenia.

§6
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz
osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności.

§8
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§9
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy wg siedziby
Zamawiającego.

§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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