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Ogłoszenie

Numer

2022-14403-101915

Id

101915

Powstaje w kontekście projektu

RPOP.05.02.00-16-0001/20 - Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu 
gospodarowania odpadami

Tytuł

Opróżnianie i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w 
pojemnikach do selektywnej zbiórki na terenie Gminy Popielów w 
ramach projektu pn.: „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy 
Popielów z zakresu gospodarowania odpadami”

Zamówienia uzupełniające

1.�Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu 
podobnych usług.

Warunki zmiany umowy

1.�Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego. 
2.�Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści umowy zgodnie z zapisami projektu umowy 
(Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-04-01
1. Załącznik nr 2 - Projekt umowy
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. Zapytanie ofertowe

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia Data ostatniej zmiany



Wygenerowano: 2022-04-01 13:26 Strona 2 / 7

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Opróżnianie i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w pojemnikach do selektywnej zbiórki na terenie Gminy…

2022-04-01 2022-04-01

Termin składania ofert

2022-04-11 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-04

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

GMINA POPIELÓW
Opolska 13
46-090 Popielów
NIP: 9910312563

Osoby do kontaktu

Beata Kupczyk-Piechota
tel.: + 48 77 427 58 52
e-mail: zp1@popielow.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Nie dotyczy

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne
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Opis

1.�Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi polegającej na opróżnianiu i 
zagospodarowaniu odpadów zgromadzonych w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Popielów w ramach projektu pn. „Działania 
informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami”.
2.�Przedmiot zamówienia dofinasowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
3.�Zakres zamówienia obejmuje odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów w sposób 
zapewniający osiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami.
4.�Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - został zamieszczony w pliku "Zapytanie ofertowe"
5.�Informacje dodatkowe/wymagania:
1)�Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu zamówienia z dochowaniem standardów 
sanitarnych oraz przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów 
ochrony środowiska,
2)�Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania do Urzędu Gminy w Popielowie informacji 
o uszkodzonych pojemnikach,
3)�Wykonawca naprawi lub poniesie koszty naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania 
usługi wywozu odpadów (uszkodzenie pojemników, infrastruktury),
4)�Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia powinien posiadać aktualny wpis do 
działalności regulowanej na terenie Gminy Popielów,
5)�Wykonawca zapewni odbiór odpadów pojazdami przystosowanymi do odbierania 
poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów selektywnie 
zebranych,
6)�Faktury będą płatne przelewem w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury,
7)�Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy opracuje i przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji harmonogram odbioru poszczególnych odpadów,
8)�Wykonawca obowiązany jest świadczyć usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 
w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, dotyczy w szczególności odbioru odpadów z 
budynków,
9)�Zamawiający przekaże Wykonawcy klucze do poszczególnych pojemników po podpisaniu umowy; 
Wykonawca zobowiązany będzie do ich zwrotu po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia; 
w przypadku utraty/zgubienia kluczy Wykonawca poniesie koszty związane z uzyskaniem nowych 
kluczy,
10)�Dopuszcza się w razie konieczności zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów z 
poszczególnych pojemników lub zlecenie dodatkowego wywozu.
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III.�TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.�Okres realizacji: od kwiecień 2022 do grudzień 2022 r.
VI.�OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.�Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.�Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1.�Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.�Oferent powinien stworzyć ofertę wg. wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 
do niniejszego zapytania ofertowego.
3.�Oferta powinna:
1)�być opatrzona pieczątką firmową (nie dotyczy ofert składanych w formie elektronicznej z 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym),
2)�zawierać nazwę lub imię i nazwisko Wykonawcy, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres 
e-mail, numer NIP,
3)�zawierać ceny jednostkowe netto i brutto za każdy rodzaj pojemnika, ceny netto i brutto 
poszczególnych elementów, a także cenę oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia; 
ceny jednostkowe stanowić będą wynagrodzenie ryczałtowe, na podstawie, których dokonywane 
będzie rozliczenie wykonanej usługi w ramach podstawowej częstotliwości, a także do dodatkowo 
zleconych odbiorów/wywozów; 
4)�podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/firmy, zgodnie z formą 
reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy 
organizacji firmy oferenta; Zamawiający dopuszcza składanie podpisu poprzez złożenie:
a)�odręcznego podpisu na papierowej wersji oferty (wówczas ofertę należy przesłać jako oryginał do 
siedziby Zamawiającego lub przesłać na za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej jako 
cyfrowe odwzorowanie podpisanego dokumentu),
b)�kwalifikowalnego podpisu elektronicznego (wówczas ofertę należy przesłać za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej),
c)�podpisu zaufanego (wówczas ofertę należy przesłać za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej),
d)�podpisu osobistego (wówczas ofertę należy przesłać za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej);
5)�zawierać wymagane załączniki (jeżeli dotyczy);
VII.�WYMAGANE DOKUMENTY
1.�Formularz ofertowy,
2.�Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
VIII.�MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWEJ
1.�Oferta powinna zostać dostarczona do Zamawiającego do dnia 11.04.2022 r. do godz. 12:00 
wyłącznie za pośrednictwem:
1)�środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej) na adres: zp1@popielow.pl lub
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2)�poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 
46-090 Popielów 
UWAGA: 
��Zamawiający nie dopuszcza składania ofert poprzez bazę konkurencyjności!
2.�Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (oferty odrzucone).
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. Zamawiający i oferent nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących złożonej oferty 
oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5.�Zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia 
dodatkowych ofert w zakresie dotyczącym ceny, w określonym przez siebie terminie. Wykonawcy, 
składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonej wcześniej ofercie.
X.�DODATKOWE INFORMACJE
1.�Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu 
podobnych usług. 
2.�Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. W 
takim przypadku, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. Informacja 
o zmianie treści zapytania ofertowego Zamawiający będzie publikował/przekazywał zgodnie ze 
sposobem upublicznienia/przekazania niniejszego zapytania ofertowego.
3.�Wykonawcy mają prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści zapytania 
ofertowego. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający będzie publikował/przekazywał zgodnie 
ze sposobem upublicznienia/przekazania niniejszego zapytania ofertowego.
4.�Dodatkowe informacje udzielane pod nr tel.:
1)�77 427 58 50 – Kierownik referatu BOS - Irena Michno
2)�77 427 58 52 – Inspektor ds. budownictwa - Beata Kupczyk-Piechota

Okres gwarancji

nie dotyczy

Kody CPV

90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów

Miejsca realizacji
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adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

opolski

Gmina

Popielów

Miejscowość

Popielów

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

2.�Brak powiązań z Zamawiającym osobowych lub kapitałowych
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4)�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie oświadczenie o braku/istnieniu ww. powiązań według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis
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1.�Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.
2.�Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
−�Cena (C) – 100 %
3.�Ocena oferty (O) – znaczenie 100 pkt
4.�Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad: 1 % = 1 pkt.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-04-01 - data opublikowania

-> 2022-04-11 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-04 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


