
Popielów, 03.12.2021 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

na wywóz odpadów komunalnych z terenów należących do Gminy Popielów w 2022 r. 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Nazwa zamawiającego: Gmina Popielów 

Adres zamawiającego: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów  

Telefon: (77) 427 58 22  

Faks: (77) 427 58 38 

 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł 

   

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wywozie odpadów komunalnych z terenów 

należących do Gminy Popielów i ich zagospodarowanie zgodnie z hierarchią postępowania z 

odpadami. 

Zakres usług obejmować będzie: 
1. Terminowy i staranny (z zachowaniem czystości) wywóz odpadów komunalnych w czasie 

trwania umowy. 
2. Możliwość zmiany lokalizacji i częstotliwości opróżniania. 
3. Udostępnienie pojemników na czas trwania umowy w lokalizacjach w których nie są 

ustawione pojemniki należące do Gminy Popielów – zgodnie z informacjami zawartymi w 
tabeli nr 1. 

4. Na przystankach PKS zabezpieczenie pojemników przed ich kradzieżą. 

Informacje uzupełniające: 
1. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami 

oraz przepisów ochrony środowiska. 
2. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania do Urzędu Gminy informacji o uszkodzonych 

pojemnikach. 
3. Faktury będą płatne przelewem w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo domówienia pojemników, zmiany lokalizacji oraz 

częstotliwości opróżniania. 
5. Wykaz pojemników, ilość i częstotliwość wywozu stanowi Tabela nr 1 Opis przedmiotu 

zamówienia. 
6. Wykonawca winien podać ceny netto i brutto za jednorazowe opróżnienie: 

a) pojemnika na odpady zmieszane o pojemności – 1100 l, 
b) pojemnika z żółtą klapą na odpady z selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i metali o 

pojemności – 240 l, 
c) pojemnika niebieskiego na odpady z selektywnej zbiórki papieru  o pojemności – 120 l, 
d) pojemnika zielonego na odpady z selektywnej zbiórki szkła o pojemności – 120 l, 
e) pojemnika na odpady zmieszane o pojemności - 120 l, 
f) pojemnika na odpady zmieszane o pojemności – 110 l 

Tabela 1. Opis przedmiotu zamówienia – lokalizacja odbioru odpadów z przybliżoną ilością i 
częstotliwością ich opróżniania  



Lp. Nieruchomość Adres Ilość poj. 

110 l. 

Ilość 

poj. 

120 l 

Ilość 

poj. 

240 l 

Ilość 

poj. 

1100 

l. 

Częstot
liwość 

Informacje o 
pojemnikach 

1. Urząd Gminy Popielów, ul. 

Opolska 13 

  1 Co 2 tyg. do 
udostępnienia 

1  

(pojemnik o poj. 

120 l zielony na 

szkło) 

  Co 12 tyg. własność 
Gminy 
Popielów 

1  

(pojemnik o poj. 

240 l z żółtą klapą) 

  Co 4 tyg. własność 
Gminy 
Popielów 

1 pojemnik o poj. 

120 l niebieski na 

papier 

  Co 4 tyg. Własność 
Gminy 
Popielów 

2. Przystanek 

PKS 

Popielów, ul. 

Piastowska 

 1   Co 2 tyg. do 
udostępnienia 

3. Przystanek 

PKS 

Popielów, ul. 

Wolności, 

 1   Co 2 tyg. do 
udostępnienia 

4. Przystanek 

PKS 

Popielów, ul. 

Brzeska 

 1   Co 2 tyg. do 
udostępnienia 

5. Przystanek 

PKS 

Stare Siołkowice, 

ul. Klapacz 

 1   Co 2 tyg. do 

udostępnienia 

6. Przystanek 

PKS 

Stare Siołkowice, 

ul. Michała, 

 1   Co 2 tyg. własność 

Gminy 

Popielów 

7. Przystanek 

PKS 

Stare Siołkowice,  

ul. Piastowska 

 1   Co 2 tyg. do 
udostępnienia 

8. Przystanek 

PKS 

Stobrawa, 

ul. J. Kani 

 2   Co 2 tyg. własność 
Gminy 
Popielów 

9. Przystanek 

PKS 

Rybna, ul. 

Odrzańska 

 2   Co 2 tyg. do 
udostępnienia 

10. Przystanek 

PKS 

Lubienia, ul. 

Wiejska  

(w okolicy posesji 

nr 33) 

 1   Co 2 tyg. własność 
Gminy 
Popielów 

11. Przystanek 

PKS 

Stare Kolnie,  

ul. Św. Jana Pawła 

II 

 2   Co 2 tyg. własność 
Gminy 
Popielów 

12. Przystanek 

PKS 

Karłowice,  

ul. Kolejowa 

1    Co 2 tyg. własność 

Gminy 

Popielów 

13. Przystanek 

PKS 

Karłowice,  

ul. Młyńska 

1    Co 2 tyg własność 

Gminy 

Popielów 

14. Przystanek 

PKS 

Kurznie, ul. 

Mickiewicza 

 1   Co 2 tyg. własność 
Gminy 
Popielów 



15. Przystanek 

PKS 

Kurznie, ul. 

Mickiewicza 

 1   Co 2 tyg. do 
udostępnienia 

16. Przystanek 

PKS 

Kuźnica 

Katowska,  

ul. 

Kochanowskiego 

 1   Co 2 tyg. do 
udostępnienia 

17. Przystanek 

PKS 

Nowe Siołkowice,  

ul. Wiejska  

 1   Co 2 tyg. do 
udostępnienia 

18. Przystanek 

PKS 

Nowe Siołkowice,  

ul. Pokojska 

 1   Co 2 tyg. do 
udostępnienia 

19. Przystanek 

PKS 

Kaniów, ul. 

Wiejska 

1    Co 2 tyg. własność 
Gminy 
Popielów 

20. OSP Karłowice, ul. 

Młyńska 

  1  Co 4 tyg. do 
udostępnienia 

21. OSP Popielów, ul. 

Dworcowa 

  1  Co 4 tyg. do 
udostępnienia 

22. OSP Kaniów, ul. 

Wiejska 

  1  Co 4 tyg. do 
udostępnienia 

23. OSP Stare Siołkowice,  

ul. Michała 

 1   Co 2 tyg. własność 
Gminy 
Popielów 

24. OSP Stobrawa  1   Co 4 tyg. własność 
Gminy 
Popielów 

25. Teren 

komunalny 

Popielów    3 Co 4 tyg. ,                      
a w okresach 
zwiększonej 
ilości 
odpadów 
dodatkowo 
na zgłoszenie 
telefoniczne 

własność 
Gminy 
Popielów 

26. Teren 

komunalny 

Stare Siołkowice 

  

   3 Co 4 tyg.,                      
a w okresach 
zwiększonej 
ilości 
odpadów 
dodatkowo 
na zgłoszenie 
telefoniczne 

1 szt. do 
udostępnienia 
 
2 szt. 
własność 
Gminy 
Popielów 

27. Teren 

komunalny 

Kurznie 

 

   1 Co 4 tyg.,                      
a w okresach 
zwiększonej 
ilości 
odpadów 
dodatkowo 
na zgłoszenie 
telefoniczne 

własność 
Gminy 
Popielów 

28. Teren 

komunalny 

Karłowice    3 Co 4 tyg.,                      
a w okresach 
zwiększonej 
ilości 
odpadów 
dodatkowo 
na zgłoszenie 
telefoniczne 

własność 
Gminy 
Popielów 



29. Teren 

komunalny 

Stobrawa    2 Co 4 tyg.,                      
a w okresach 
zwiększonej 
ilości 
odpadów 
dodatkowo 
na zgłoszenie 
telefoniczne 

własność 
Gminy 
Popielów 

30. Teren 

komunalny 

Stare Kolnie  

 

   1 Co 4 tyg.,                      
a w okresach 
zwiększonej 
ilości 
odpadów 
dodatkowo 
na zgłoszenie 
telefoniczne 

własność 
Gminy 
Popielów 

31. Teren 

komunalny 

Rybna    1 Co 4 tyg.,                      
a w okresach 
zwiększonej 
ilości 
odpadów 
dodatkowo 
na zgłoszenie 
telefoniczne 

własność 
Gminy 
Popielów 

32. Teren 

komunalny 

Lubienia    1 Co 4 tyg.,                      
a w okresach 
zwiększonej 
ilości 
odpadów 
dodatkowo 
na zgłoszenie 
telefoniczne 

własność 
Gminy 
Popielów 

33. Teren 

komunalny 

(świetlica) 

Stare Siołkowice,  

ul. Michała 55 

 1   Co 2 tyg. do 
udostępnienia 

34. Teren 

komunalny 

Karłowice, ul. 

Polna 

 1   Co 2 tyg. do 
udostępnienia 

35. Teren 

komunalny 

Stobrawa, ul. 

Witosa  w okolicy 

oczka wodnego 

naprzeciw 

Kościoła 

 1   Co 2 tyg. własność 
Gminy 
Popielów 

36. Teren 

komunalny 

Stobrawa, ul. 

Witosa - w 

pobliżu ławeczek 

odremontowaneg

o budynku remizy 

 1   Co 2 tyg. własność 
Gminy 
Popielów 

37. Teren 

komunalny 

Nowe Siołkowice, 

 ul. Piaskowa – 

plac zabaw 

 1   Co 2 tyg. (w 
okresie 
letnim),  
co 4 tyg. w 
okresie 
zimowym 

do 
udostępnienia 



38. Teren 

komunalny 

Stare Siołkowice,  

ul. Kowalska – 

plac zabaw 

 1   Co 2 tyg. (w 
okresie 
letnim),  
co 4 tyg. w 
okresie 
zimowym 

do 
udostępnienia 

39. Teren 

komunalny 

Lubienia,  

ul. Wiejska 11 - 

świetlica 

1    Co 4 tyg.     
               

do 
udostępnienia 

40. Teren 

komunalny 

Popielowska 

Kolonia – w 

pobliżu domku 

wiejskiego przy 

boisku 

sportowym 

  1  Co 4 tyg. w 
okresie od 
marca do 
listopada, w 
okresie od 
grudnia do 
lutego na 
zgłoszenie 
telefoniczne                   

własność 
Gminy 
Popielów 

41. Teren 

komunalny  

Kąpielisko Nowe 

Siołkowice 

   2 Co 2 tyg. (w 
sezonie 
kąpielowym 
od około 
połowy 
czerwca do 
31 sierpnia ) i 
w razie 
konieczności 
dodatkowo 
na zgłoszenie 
telefoniczne 

do 
udostępnienia 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
Od 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 r. 
   
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania  
(załącznik nr 1). 
Oferta powinna być:  
-     opatrzona pieczątką firmową,  
-     posiadać datę sporządzenia,  
-     zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,  
-     zawierać wartość oferty (netto i brutto),  
-     określać termin wykonania zamówienia,  
-     podpisana  przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji 
oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji 
firmy oferenta   

Wraz z ofertą sporządzoną na formularzu Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
- formularz wyceny przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) 
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

kancelaria@popielow.pl lub faksem na nr 77 4275 838, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście 

w zaklejonej kopercie z napisem : „Wywóz odpadów komunalnych z terenów należących do Gminy 

mailto:kancelaria@popielow.pl


Popielów w 2022 r.”  na adres: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów w 

sekretariacie do 10.12.2020 r. do godz. 14:00. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.  

   

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa. 

Cena – waga 100% (jako cenę należy rozumieć cenę jednostkową brutto za jednorazowe opróżnienie 

pojemnika o danej pojemności) 

Sposób oceny ofert: 

                                                            Cena jednostkowa  za dany pojemnik  

                                                                najkorzystniejszej oferty 

C (cena jednostkowa z oferty) = -------------------------------------------------- x waga procentowa 

                                                            Cena jednostkowa za dany pojemnik  

                                                                     badanej oferty 

Dla poszczególnych elementów wyceny przypisano następujące wagi procentowe: 

Pojemnik 1100 l – 33% 

Pojemnik 240 l z żółtą klapą – 2%  

Pojemnik 120 l zielony – 2 % 

Pojemnik 120 l niebieski – 2% 

Pojemnik 110 l – 10 % 

Pojemnik 120 l  - 45 % 

Pojemnik 240 l  - 6% 

Oferta która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 

oparciu o ustalone kryteria i wagi) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 

wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

     

VII. DODATKOWE INFORMACJE  

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów 

pokój nr 14 lub pod nr tel. 774275853 – Renata Zborowska 

VIII. ZAŁĄCZNIKI  

1. Formularz ofertowy 

2. Formularz wyceny przedmiotu zamówienia 

3. Oświadczenie 

Wójt Gminy Popielów 
/-/ Sybilla Stelmach 

………………………………………………. 
(podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby upoważnionej) 


