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Popielów, 01.04.2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczy opróżniania i zagospodarowania odpadów zgromadzonych w pojemnikach do selektywnej 

zbiórki na terenie Gminy Popielów w ramach projektu pn.: 

„Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania 

odpadami” 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa: Gmina Popielów 

Adres: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów 

NIP: 9910312563 

Telefon: + 48 77 427 58 22  

Faks: + 48 77 427 58 38 

e-mail: kancelaria@popielow.pl 

Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 

publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 zł. 

II. OPIS PRZEDMIOTU 

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: 

1) OPRÓŻNIANIE POJEMNIKÓW Z CENTRÓW RECYKLINGU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W: 

Zestawienie pojemników wchodzących w skład centów recyklingu wraz z częstotliwością ich 

opróżniania i dodatkowymi informacjami przedstawiono w poniższym zestawieniu 

mailto:kancelaria@popielow.pl
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Lokalizacja Rodzaj 
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Gminny Punkt 

Elektroodpadów 
1 szt. co 8 tygodni  

Rodzaj gromadzonych odpadów: 
- płyty CD/DVD, 
- telefony, ładowarki, 
- tonery, 
- drobna elektronika, 
- baterie, 
- żarówki, 
- żarówki energooszczędne 

 
Zgniatacz do 
puszek z 
systemem 
mocowania 
worków 

1 szt. co 8 tygodni  Rodzaj gromadzonych 

odpadów:  
- puszki aluminiowe 

Dodatkowa informacja: 
- pojemność wewnętrzna 

min. 1000 szt. zgniecionych 
puszek 

- podczas opróżniania należy zapewnić wymianę 
worka 

Pojemnik 
dwufrakcyjny na 
papier i szkło 

1 szt. Co 4 tygodnie Rodzaj gromadzonych 

odpadów:  
- odpady opakowaniowe 

z papieru i szkła 
Dodatkowa informacja: 
- łączna pojemność 180 l 

Pojemnik 
jednofrakcyjny 
na tworzywa 
sztuczne i 
metale 

1 szt. 
Co 4 tygodnie Rodzaj gromadzonych odpadów:  

- odpady opakowaniowe z 
tworzyw sztucznych i metali 

Dodatkowa informacja: 
- pojemność pojemnika: 140 l 

Pojemnik 

jednofrakcyjny 

na odpady 

zmieszane 

1 szt. Co 4 tygodnie 
Rodzaj gromadzonych odpadów:  

- odpady opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych i metali 

Dodatkowa informacja:  
- pojemność pojemnika: 140 l 

Kosz na zużyte 

baterie 
1 szt.  Co 12 tygodni  

Lokalizacja pojmenika: 
- wewnątrz budynku PSP 

w Starych Siołkowicach  
Dodatkowa informacja:  
- pojemność pojemnika: 60 l 
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Gminny Punkt 

Elektroodpadów 
1 szt. co 8 tygodni  

Rodzaj gromadzonych odpadów: 
- płyty CD/DVD, 
- telefony, ładowarki, 
- tonery, 
- drobna elektronika, 
- baterie, 
- żarówki, 
- żarówki energooszczędne 

 
Zgniatacz do 

puszek z 

systemem 

mocowania 

worków 

1 szt. co 8 tygodni  
Rodzaj gromadzonych 

odpadów:  
- puszki aluminiowe 

Dodatkowa informacja: 
- pojemność wewnętrzna 

min. 1000 szt. zgniecionych 
puszek 

- podczas opróżniania należy zapewnić wymianę 
worka 

Pojemnik 

dwufrakcyjny na 

papier i szkło 

1 szt. Co 4 tygodnie 
Rodzaj gromadzonych 

odpadów:  
- odpady opakowaniowe 

z papieru i szkła 
Dodatkowa informacja: 

- łączna pojemność 180 l 

Pojemnik 

jednofrakcyjny 

na tworzywa 

sztuczne i 

metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 
Rodzaj gromadzonych odpadów:  

- odpady opakowaniowe z 
tworzyw sztucznych i metali 

Dodatkowa informacja: 

- pojemność pojemnika: 140 l 

Pojemnik 

jednofrakcyjny 

na odpady 

zmieszane 

1 szt. Co 4 tygodnie 
Pojemnik jednofrakcyjnyRodzaj 
gromadzonych odpadów:  
- odpady opakowaniowe z tworzyw 

sztucznych i metali 
Dodatkowa informacja:  
- pojemność pojemnika: 140 l 

Kosz na zużyte 

baterie 
1 szt.  Co 12 tygodni  

Lokalizacja pojmenika: 
- wewnątrz budynku PSP 

w Popielowie  
Dodatkowa informacja:  
- pojemność pojemnika: 60 l 
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Gminny Punkt 

Elektroodpadów 
1 szt. co 8 tygodni  

Rodzaj gromadzonych odpadów: 
- płyty CD/DVD, 
- telefony, ładowarki, 
- tonery, 
- drobna elektronika, 
- baterie, 
- żarówki, 
- żarówki energooszczędne 

 
Zgniatacz do 

puszek z 

systemem 

mocowania 

worków 

1 szt. co 8 tygodni  
Rodzaj gromadzonych 

odpadów:  
- puszki aluminiowe 

Dodatkowa informacja: 
- pojemność wewnętrzna 

min. 1000 szt. zgniecionych 
puszek 

- podczas opróżniania należy zapewnić wymianę 
worka 

Lokalizacja pojemnika: 
- wewnątrz budynku PSP w Karłowicach przy 

ul. Kolejowej 9 

Pojemnik 

dwufrakcyjny na 

papier i szkło 

1 szt. Co 4 tygodnie 
Rodzaj gromadzonych 

odpadów:  
- odpady opakowaniowe 

z papieru i szkła 
Dodatkowa informacja: 

- łączna pojemność 180 l 

Pojemnik 

jednofrakcyjny 

na tworzywa 

sztuczne i 

metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 
Rodzaj gromadzonych odpadów:  

- odpady opakowaniowe z 
tworzyw sztucznych i metali 

Dodatkowa informacja: 

- pojemność pojemnika: 140 l 

Pojemnik 

jednofrakcyjny 

na odpady 

zmieszane 

1 szt. Co 4 tygodnie 
Rodzaj gromadzonych odpadów:  

- odpady opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych i metali 

Dodatkowa informacja:  
- pojemność pojemnika: 140 l 
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Lokalizacja Rodzaj 

pojemnika  

Ilość Częstotliwość 

odbioru 

odpadów 

Uwagi 

Kosz na zużyte 

baterie 
1 szt.  Co 12 tygodni  

Lokalizacja pojmenika: 
- wewnątrz budynku PSP 

w Karłowicach przy ul. Kolejowej 9 
Dodatkowa informacja:  

- pojemność pojemnika: 60 l 

2) OPRÓŻNIANIE EDUKACYJNYCH KOSZY NA ŚMIECI PRZY ISTNIEJĄCYCH PLACACH ZABAW 

Zestawienie lokalizacji edukacyjnych koszy na śmieci wraz z częstotliwością ich opróżniania 

i dodatkowymi informacjami przedstawiono w poniższym zestawieniu. 

Lokalizacja Rodzaj pojemników Ilość Częstotliwość 

odbioru 

Uwagi 

Plac zabaw 

Nivea   Starych 

Siołkowicach, przy 

ul. Kowalskiej  

Zestaw 4 pojemników 

edukacyjnych 

z komunikatorem 

głosowym 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Każdy zestaw składa się z: 

- 1 pojemnika (pingwina) 
z wewnętrznym 
pojemnikiem o poj. 90 l 
z żółtym brzuszkiem na 
odpady metalowe 
i tworzywa sztuczne 

- 1 pojemnika (pingwina) 
z wewnętrznym 
pojemnikiem o poj. 90 l 
z niebieskim brzuszkiem 
na odpady papierowe 

- 1 pojemnika (pingwina) 
z wewnętrznym 
pojemnikiem o poj. 90 l 
z zielonym brzuszkiem 
na odpady szklane 

- 1 pojemnika (pingwina) 
z wewnętrznym 
pojemnikiem o poj. 90 l 
z białym brzuszkiem na 
odpady zmieszane 

Popielów, teren za 

Samorządowym 

Centrum Kultury, 

Turystyki i Rekreacji 

przy ul. Powstańców 

34 

Zestaw 4 pojemników 

edukacyjnych 

z komunikatorem 

głosowym 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Plac zabaw na 

terenie boiska 

sportowego 

w Rybnej przy 

ul. Krótkiej, 

dz. nr 188 km 1 

Zestaw 4 pojemników 

edukacyjnych 

z komunikatorem 

głosowym 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Plac zabaw w 

Karłowicach na 

skwerze przy ul. 

Polnej 

Zestaw 4 pojemników 

edukacyjnych 

z komunikatorem 

głosowym 

1 zestaw Co 4 tygodnie 
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3) OPRÓŻNIANIE POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI Z GMINNYCH JEDNOSTEK I TERENÓW 

PUBLICZNYCH 

a) pojemniki wewnętrzne 

− w celu umożliwienia odbioru i zagospodarowania odpadów zebranych 

w wewnętrznych pojemnikach do selektywnej zbiórki w ramach zamówienia należy na 

czas trwania umowy podstawić odpowiednie pojemniki zewnętrzne do gromadzenia 

odpadów wskazanych w tabeli poniżej. Wykaz jednostek organizacyjnych, rodzaj 

koniecznych do podstawienia pojemników i częstotliwość ich odbioru przedstawiono 

w poniższym zestawieniu. 

Nazwa i adres jednostki Rodzaj koniecznych do 
podstawienia pojemników 

Ilość Częstotliwość 
odbioru 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
 w Starych Siołkowicach 
ul. Klapacz 62,  
46-083 Stare Siołkowice 

Niebieski pojemnik 1100 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 1100 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 1100 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Popielowie 
ul. Powstańców 14 
46-090 Popielów 

Niebieski pojemnik 1100 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 1100 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 1100 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Karłowicach 
ul. Kolejowa 9 
46-037 Karłowice 

Niebieski pojemnik 1100 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 1100 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 1100 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 

Publiczne Przedszkole 
w Starych Siołkowicach 
ul. Piastowska 15 
46-083 Stare Siołkowice 

Niebieski pojemnik 240 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 240 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 240 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 

Publiczne Przedszkole 
w Popielowie 
ul. Powstańców 26 
46-090 Popielów 

Niebieski pojemnik 240 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 240 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 240 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 

Publiczne Przedszkole 
w Karłowicach 
ul. Młyńska 1 
46-037 Karłowice 

Niebieski pojemnik 240 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 240 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 240 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 

Samorządowe Centrum 
Kultury, Turystyki i Rekreacji 
ul. Powstańców 34 
46-090 Popielów 

Niebieski pojemnik 1100 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 1100 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 1100 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 

Samorządowe Centrum 
Kultury, Turystyki i Rekreacji 
(Dom Kultury w Karłowicach) 
ul. Brzeska 2 
46-037 Karłowice 

Niebieski pojemnik 240 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 240 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 240 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 
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b) pojemniki zewnętrzne 

Zestawienie lokalizacji pojemników zewnętrznych do selektywnej zbiórki wraz 

z częstotliwością ich opróżniania i dodatkowymi informacjami przedstawiono w poniższym 

zestawieniu 

Lokalizacja Rodzaj pojemników - uwagi Ilość Częstotliwość 

odbioru 

Stare Siołkowice, przy wiacie 

przystankowej PKS na ul. Michała  

Zestaw pojemników 

zewnętrznych do segregacji 

odpadów na szkło, papier, 

tworzywa sztuczne i odpady 

zmieszane.  

Pojemność poszczególnych 

pojemników 80 l z systemem 

mocowania worków na 

prowadnicy. 

Podczas opróżniania należy 

zapewnić wymianę worków  

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Popielów, przy parkingu Bike&Ride 

i przystanku PKS na ul. Wolności 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Karłowice, teren rekreacyjny przy 

ul. Polnej 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Nowe Siołkowice, teren publiczny 

przy ul. Szkolnej 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Lubienia, teren rekreacyjny przy 

świetlicy wiejskiej, ul. Wiejska 38 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Kaniów, teren przy placu zabaw 

przy ul. Mickiewicza 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Popielowska Kolonia, teren 

rekreacyjny przy altanie – ul. 

Szkolna 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Rybna, teren przy przystanku PKS, 

ul. Odrzańska 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Stare Kolnie, teren przy świetlicy 

wiejskiej, ul. Wiejska 2 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Stobrawa, teren rekreacyjny przy 

świetlicy wiejskiej, ul. J. Kani 11 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Kurznie, teren rekreacyjny przy 

świetlicy wiejskiej, ul. Szkolna 3a 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Kuźnica Katowska, teren 

rekreacyjny przy ul. J. 

Kochanowskiego 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Nowe Siołkowice, kąpielisko 

2 zestawy Co 4 tygodnie, 

a w sezonie 

kąpielowym 

od 25.06 do 

31.08.2022 

co 2 tygodnie 

Urząd Gminy w Popielowie, 

ul. Opolska 13 

1 zestaw Co 4 tygodnie 
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c) wewnętrzne pojemniki na zużyte baterie 

Zestawienie lokalizacji wewnętrznych pojemników do selektywnej zbiórki zużytych baterii 

wraz z częstotliwością ich opróżniania i dodatkowymi informacjami przedstawiono w 

poniższym zestawieniu 

Lokalizacja Rodzaj pojemnika - uwagi Ilość Częstotliwość 

odbioru 

Urząd Gminy w Popielowie,  

ul. Opolska 13, Popielów 

Pojemnik wewnętrzny na zużyte 
baterie, z wbudowanym 
w pokrywie  
testerem/miernikiem 
pokazującym poziom zużycia 
baterii, o poj. 2 l 
 

1 szt. Co 12 tygodni 

Samorządowe Centrum Kultury, 

Turystyki i Rekreacji, ul. Powstańców 34 

1 szt. Co 12 tygodni 

Dom Kultury w Karłowicach, 

ul. Brzeska 2 

1 szt. Co 12 tygodni 

Gminna Biblioteka w Popielowie, lokal 

w Popielowie, ul. Powstańców 34 

1 szt. Co 12 tygodni 

Gminna Biblioteka w Popielowie, lokal 

w Starych Siołkowicach, ul. Michała 55 

1 szt. Co 12 tygodni 

Gminna Biblioteka w Popielowie, lokal 

w Stobrawie, ul. J. Kani 11  

1 szt. Co 12 tygodni 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych 

Siołkowicach, ul. Klapacz 62 

1 szt. Co 12 tygodni 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Popielowie, ul. Powstańców 14 

1 szt. Co 12 tygodni 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Karłowicach, ul. Kolejowa 9 

1 szt. Co 12 tygodni 

Publiczne Przedszkole w Starych 

Siołkowicach, ul. Piastowska 15 

1 szt. Co 12 tygodni 

Publiczne Przedszkole w Popielowie,             

ul. Powstańców 26 

1 szt. Co 12 tygodni 

Publiczne Przedszkole w Karłowicach, 

ul. Młyńska 1 

1 szt. Co 12 tygodni 

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, 
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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. 

6. 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 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Okres realizacji: od kwiecień 2022 do grudzień 2022 r. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Zdolności techniczne i zawodowe 

− NIE DOTYCZY 

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: 



 

Projekt pn. „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami” 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.02.00-16-0001/20-00 z dnia 31.05.2021 r. 

10 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie oświadczenie o braku/istnieniu ww. powiązań 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

V. ODRZUCENIE OFERTY/WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

1. Oferta podlega odrzuceniu, a Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania, w przypadku gdy: 

1) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

2) oferta została złożona po terminie składania ofert, 

3) oferta została złożona przez podmiot: 

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w przedmiotowym 

zapytaniu ofertowym (jeżeli dotyczy) 

b) powiązany osobowo lub kapitałowo1 z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie 

wyboru wykonawcy; 

2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu, a Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania, 

w przypadku gdy: 

1) zawiera cenę wyższą niż w złożonej ofercie 

2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez Zamawiającego 

w wezwaniu do złożenia tych ofert. 

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;  

 
1 Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania, o których mowa w Rozdziale IV 

pkt 2 
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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 

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. 

IX. OCENA OFERT  

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu. 

mailto:zp1@popielow.pl
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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.  

5. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 punktów.  

6. Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następujących wzorów: 

C = CN / COB x 100 % x 100 

gdzie: 

C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena”  

CN – najniższa zaoferowana cena brutto, spośród ważnych ofert  

COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej  

7. Cena ma wpływ na punktację badanej oferty oraz jej ewentualny wybór jako oferty 

najkorzystniejszej. Wykonawca nie może, w trakcie badania i oceny ofert przez Zamawiającego, 

dokonać zmiany, poprawy lub uzupełnienia ww. elementów oferty w sposób, który mógłby 

wpłynąć na punktację, gdyż naruszałoby to zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwej 

konkurencji oraz przejrzystości postępowania. 

8. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów 

wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

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 

XI. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego.  
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2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści umowy zgodnie z zapisami projektu 

umowy (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez 

podawania przyczyny oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty. 

XII. INFORMACJA DOT. RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy 

w Popielowie z/s. ul. Opolska 13, 46-090 Popielów jest Wójt Gminy Popielów zwany dalej 

Administratorem Danych Osobowych (ADO). 

2) W urzędzie Gminy w Popielowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD): 

Kontakt listowny z IOD: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, 

kontakt e-mail: iod@popielow.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania;  

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez 

5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu 

obowiązywania umowy, albo 10 lat od czasu rozliczenia dofinansowania dla 

przedmiotowego przedmiotu zamówienia - w przypadku zamówień współfinansowanych ze 

środków UE chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na 

dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały 

one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy); 

6) obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących 

jest wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z wytycznych; 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy 

czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

mailto:iod@popielow.pl
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w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit.c RODO. 

XIII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza ofertowego 

2. Projekt umowy 

ZATWIERDZAM 

Wójt Gminy 

/-/ Sybilla Stelmach 
……………………………….………….………….. 
(podpis Kierownika Zamawiającego) 
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