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TAG-82-NS/118-2021 Rybnik, dnia 26.02.2021  
 

Zapytanie ofertowe  
(dotyczące zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 130 000 zł) na: 

Usług ę odbioru i dalszego post ępowania z odpadami komunalnymi 
(segregowanymi i niesegregowanymi) powstaj ącymi  na terenie SPZOZ 

WSS nr 3 w Rybniku,   
 
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i dalsze post ępowanie z odpadami  komunalnych 
niesegregowanych  o kod odpadu 20 03 01 jak i odbiór i dalsze postępowanie z odpadami  
komunalnych segregowanych gromadzone selektywnie z grupy 20 01 powstającymi na terenie SPZOZ 
WSS nr 3 w Rybniku w lokalizacjach i  częstotliwością wskazaną z opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznika nr 1.2 do zapytania  Specyfikację przedmiotu usługi zawiera załącznik 
załącznik nr 1.1 („Formularz cenowy”), nr 1.2. („Opis przedmiotu zamówienia”) 1.3 (Polityka ochrony 
Środowiska) Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania 
(„Wzór umowy”).  
 
2. Realizacja zamówienia: 
    Usługa będzie świadczona w okresie 2 miesięcy licząc  od daty zawarcia umowy. Umowa zostanie 

zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego zapytania. O wyborze oferty najkorzystniejszej 
oferenci zostaną poinformowani  droga emaliową.  

 
3. Forma złożenia oferty:  
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć do niej wszystkie wymienione we wzorze załączniki 
(sporządzone poprzez wypełnienie i podpisanie wzorów dołączonych do niniejszego zapytania).  
Ofertę należy złożyć:  

- w formie e - mailowej – na adres: zp@szpital.rybnik.pl  
 
Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

 
4. Sposób obliczenia ceny oferty:  
 

1. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia wynikające z umowy jak i wprost z załączników: 

1. Formularz oferty (wzór) wraz ze wzorami załączników do oferty: 
1.1. Formularz cenowy (wzór załącznika nr 1.1). 

1.2. Opis przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy i złożonej przez wykonawcę oferty. 
1.3.  Polityka ochrony Środowiska 
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2. Ceną oferty jest kwota wpisana w punkcie 1 formularza oferty, zgodna z obliczoną w załączniku 
nr 1.1 (formularz cenowy – warto ść „ Razem” brutto ). 

3. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku. Wskazanie w formularzu cenowym wartości brutto 
(tj. z podatkiem VAT naliczonym wg instrukcji powyżej), poczytuje się jako informację, że wybór 
oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy. 

 
5. Termin złożenia oferty: do dnia 08.03.2021 do godz. 10.00 na adres e-mailowy podan y w pkt. 3  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia oferty lub unieważ-

nienia zapytania  bez podania przyczyn na każdym jego etapie.  
 
7.  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

 
Cena - 100 % 
 

8. Opis sposobu oceny oferty w zakresie poszczególnych kryteriów: 
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie obliczana następująco: 
 
kryterium „cena” – punktacja jest obliczana ze wzoru: 
 

cena najtańszej oferty 
cena danej oferty 

X 100 X 100% 

 
przy czym ceną oferty jest kwota podana w punkcie 1 formularza ofertowego. 
 
Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa – zgodna z wzorem 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  
 
9. UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) spełniają warunki udziału zapytaniu  dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów: 
• Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada aktualną decyzję dotyczącą gospodarowania 

odpadami w zakresie (zbierania lub odzysku lub unieszkodliwiania lub  wstępnego 
przetwarzania) odpadu będącego przedmiotem zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.)  

• Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada wpis do rejestru BDO w zakresie transportu 
odpadu. 

 
Dokumenty należy przesłać wraz z ofertą.  
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za swoje działania w związku z realizacją 
przedmiotu zamówienia i zobowiązany jest do ubezpieczenia się w tym zakresie od odpowiedzialności 
cywilnej. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy 
Wykonawca posiadał aktualne zezwolenia, o których mowa w pkt. 9. 1.1) a) oraz aktualną umowę 
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. W sytuacji gdy w trakcie obowiązywania umowy powyższe dokumenty 
wygasną, Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać nowe w takim terminie, aby zapewnić ciągłość 
wykonywania umowy. 

 
11. Zamawiający informuje, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  
 
12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
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Podwykonawstwo  
1. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać 
    w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz  
podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 1 do zapytanie. W przypadku, 
gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać 
w formularzu „nie dotyczy”. Brak w/w informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie 
zrealizowana przez Wykonawcę. 
2.  Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 
z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

 
 

Załączniki do zapytania ofertowego: 
1. Formularz oferty (wzór) wraz ze wzorami załączników do oferty: 
1.1. Formularz cenowy (wzór załącznika nr 1.1). 
1.2. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikiem  
1.3  Polityka Ochrony Środowiska  
2. Wzór umowy (wzór załącznika nr 2). 
 
 
 
          


