
Popielów 05.05.2022 r. 
 

 ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

dotyczy przeprowadzenia monitoringu zamkniętego i zrekultywowanego składowiska odpadów 
komunalnych w Karłowicach (gm. Popielów) 

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 

Przedstawienie oferty na przeprowadzenie monitoringu zamkniętego i zrekultywowanego 
składowiska odpadów komunalnych w Karłowicach (gm. Popielów)w następującym zakresie:  

Tabela 1. Przedmiot badań 

Lp. Przedmiot badań 

1. Pobór i pomiar poziomu zalegania wód podziemnych, transport próby   -pomiar 3 próby X 2 
serie (w odstępach 6 miesięcznych) (pobór łącznie 6 prób) 

2. Analiza składu wód w zakresie: odczyn pH, przewodność elektroniczna, OWO, suma WWA, 
Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg 
- oznaczenie 3 próby X 2 serie (w odstępach 6 miesięcznych) (łącznie 6 prób) 

3. Analiza składu wód odciekowych wraz z pomiarem ich objętości w zakresie: odczyn pH, 
przewodność elektroniczna właściwa, OWO, suma WWA, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg 
- oznaczenie 1 próba X 2 serie (w odstępach 6 miesięcznych) (łącznie 2 próby) 

4. Pobór wód odciekowych, transport próby  – pomiar 1 próba X 2 serie(w odstępach 6 
miesięcznych)  (pobór łącznie 2 próby) 

5. Pomiar składu (metan, tlen, dwutlenek węgla) i emisji gazu składowiskowego – 3 punkty X 2 
serie (w odstępach 6 miesięcznych)  (łącznie 6 pomiarów) 

6. Pobór i analiza gleby w zakresie: Cu, Zn, Pb, Cr+6, wilgotność, miano Coli, miano Coli typu 
fekalnego 3 punkty X 2 serie (w odstępach 6 miesięcznych) (łącznie 6 prób) 

7. Opracowanie sprawozdań półrocznych z prowadzonych pomiarów 

8. Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego  - jednorazowe sprawdzenie 

9. Opracowanie geodezyjne kontroli osiadania wysypiska odpadów w Karłowicach 

10. Wyniki pomiarów opadów w miejscowości Karłowice 

11. Opracowanie raportu rocznego 

Szczegóły dotyczące zakresu monitoringu na nieeksploatowanym i zrekultywowanym 
składowisku odpadów w Karłowicach: 

• 3 piezometry (P1-5,50 m ppt od strony napływu wód, P2 - 5,30 m ppt, P3 - 5,00 m ppt od strony 
odpływu wód podziemnych) 



• cztery punkty badania gleb (po jednym ze strony południowej, zachodniej, północnej 
i wschodniej); zakres badań: wilgotność, cynk, ołów, miedź, chrom, kadm, miano Coli typu 
fekalnego, miano Coli; 

• trzy punkty poboru gazu składowiskowego i skład emisji CH4, CO2, O2, 

• 5 reperów pomiarowych na składowisku. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.  

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, 

• Określać warunki płatności, 

• Podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w punkcie II: do 31.12.2022 r. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, dostarczona osobiście lub 

wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gk@popielow.pl  

do dnia 12.05.2022r. 

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. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100% 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

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

pokój nr 14 lub pod numerem tel. 77 4275 853 – Renata Zborowska 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 

a) Wzór formularza ofertowego 

Wójt Gminy 

/-/ Sybilla Stelmach 

……................................................................ 

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby 

upoważnionej) 

mailto:gk@popielow.pl

