
Popielów, 14.04.2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów papy z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Starych Siołkowicach w 2022 r. w tym udostępnienie kontenera KP7 

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 odbiorze i zagospodarowaniu odpadów papy z 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starych Siołkowicach w 2022 r. zgodnie z 

hierarchią postępowania z odpadami. W cenę usługi należy wliczyć cenę udostępnienia kontenera 

KP7. 

Zakres usług obejmować będzie: 

1. Terminowy i staranny (z zachowaniem czystości) wywóz odpadów papy w czasie trwania 

umowy. 

2. Częstotliwość opróżniania: na zgłoszenie Zamawiającego. 

3. Udostępnienie kontenera na czas trwania umowy w lokalizacji: Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Starych Siołkowicach, ul. Piastowska 50. 

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 uszkodzonym 

kontenerze. 

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

wystawionej faktury. 

4. Wykonawca winien podać ceny netto i brutto za 1 Mg odpadów z uwzględnieniem 

wypożyczenia kontenera KP7. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Od 02.05.2022 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 : „Odbiór i zagospodarowanie odpadów papy z Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starych Siołkowicach w 2022 r. w tym 

udostępnienie kontenera KP7”  na adres: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 

Popielów w sekretariacie do 22.04.2022 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. 

 

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 

ZATWIERDZAM 

Wójt Gminy 

/-/ Sybilla Stelmach 

……………………………….………….………….. 

(podpis Kierownika Zamawiającego) 

mailto:kancelaria@popielow.pl

