Sławno, dnia 16.05.2022 r.
Znak sprawy: OśiP 2151.22.2022

Zapytanie ofertowe
na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach i typu Big-Bag” pochodzących z działalności rolniczej
na terenie Gminy Sławno.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawa
zamówień publicznych (Dz.U.z 2021r. poz.1129 ze zm.), ponieważ szacunkowa wartość zamówienia
nie przekracza 130 000 zł. netto.
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Wójt Gminy Sławno
zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej
na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach i typu Big-Bag” pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy
Sławno.
1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Sławno
Siedziba: 26 -332 Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
powiat opoczyński, woj. łódzkie
tel. 44 755 18 50, fax 44 755 18 51
NIP 768 -17 - 35 – 627 REGON 590648178,
e-mail: sekretariat@ugslawno.pl
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag pochodzących z działalności rolniczej na terenie
Gminy Sławno.
Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego usuwania folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej i dofinansowane będzie ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Zakres rzeczowy obejmuje:
1) ważenie odbieranych odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz
opakowań po nawozach i typu Big-Bag;
2) załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka
do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie
miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów;
3) transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz
opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia
środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów;
4) rozładunek i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia.
Oferta winna zawierać koszty odbioru, transportu, unieszkodliwienia oraz prowadzenie
ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.
Kod odbioru odpadów: 02 01 04.
Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi na
podstawie zgłoszeń rolników:
− folie rolnicze: 21,195 Mg
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− siatki i sznurek do owijania balotów: 4,852 Mg
− opakowania po nawozach: 1,567 Mg
− opakowania typu Big –Bag: 1,490 Mg
WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca zobowiązany jest:
Posiadać wpis w systemie BDO upoważniający do odbioru i zagospodarowania w procesie
odzysku lub unieszkodliwienia odpadów o kodzie 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych
(z wyłączeniem opakowań).
1. Spisać z każdym rolnikiem dostarczającym odpady protokół odbioru odpadów: z folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag,
którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien
zawierać następujące dane:
a. imię i nazwisko właściciela posesji/użytkownika, który dostarcza odpady;
b. adres, z którego pochodzą dostarczone odpady: z folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag;
c. datę odbioru;
d. wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na:
- folie rolnicze
- siatki i sznurki do owijania balotów,
- opakowania po nawozach,
- opakowania typu Big-Bag.
e. podpis właściciela/użytkownika;
f. podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę
g. pieczęć firmową wykonawcy.
2. Prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów określoną art. w 66 i 67 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699).
3. Do wykonywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w
tym

zakresie

prawa;

do

przekazania

zamawiającemu

stosownych

dokumentów

potwierdzającym właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w
szczególności będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu:
a. oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla
każdego z rolników, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka
do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, poddanych
odzyskowi lub unieszkodliwieniu oraz zaświadczenia/zaświadczeń potwierdzających
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recykling lub zaświadczenia/zaświadczeń potwierdzających inne niż recykling procesy
odzysku.
4. Do wykonania, co najmniej 10-15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie,
czytelnych dobrej, jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.
5. Po wykonaniu zadania do przedłożenia Zamawiającemu sprawozdania zawierającego: adres
gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego
odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po
nawozach i typu Big-Bag.
6. Po wykonaniu zadania do złożenia oświadczenia o prawidłowym wykonaniu prac
z zachowaniem właściwych przepisów w szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz ustawy o odpadach.
Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane
od Zamawiającego oraz od rolników, którzy dostarczają odpady.
Wszelkie działania lub czynności, które nie zostały uwzględnione powyżej, a wynikające
z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego
i kompletnego wykonania zadania, Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu
zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
CPV:
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90500000-2 Usługi związane z opadami
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
ICH SPEŁNIANIA

DOKONYWANIA OCENY

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
➢ zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
➢ uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to
wynika z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
➢ sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
➢ zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
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2. Zamawiający uzna spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu.
3. Złożą ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jej złożenia.
4. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy – do
niniejszego zapytania ofertowego.
4. RODZAJE I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY
1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium oceny ważnych ofert:
- najniższa cena - waga – 100 %
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Wg kryterium ceny:
Px = N : W x Z
Px - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę ( brutto )
N - najniższa cena ( brutto ) z zaoferowanych
W - cena ( brutto ) z badanej oferty
Z - znaczenie czynnika (100 %)
Kryterium oceny oferty jest obowiązująca wykonawcę cena brutto.
2. Proponowana cena brutto winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy
kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Cena brutto może być tylko jedna, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz ofert
częściowych.
4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Nie
dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.
5.Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Data zakończenia: 20.06.2022r.

6. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 24.05.2022r. do godz. 11.00 w siedzibie
zamawiającego:
Urząd Gminy Sławno
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 Sławno
z dopiskiem:
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Oferta
na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań
po nawozach i typu Big-Bag” pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Sławno
„Nie otwierać przed dniem 24.05.2022r. do godz. 11.30”
Oraz nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy ( dopuszcza się odcisk pieczęci).
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert lub
opisana niezgodnie z opisem powyżej zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy
i nie będzie podlegała ocenie.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi dnia 24.05.2022r. o godz.: 11.30
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Sławno
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 , 26-332 Sławno
/sala konferencyjna/
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
7. Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
8. Formularz ofertowy musi być opatrzony pieczątkami firmy i podpisami osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu określoną w rejestrze
handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji wykonawcy.
9. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
10. Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Gminy po wyznaczonym terminie składania ofert będą
odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
7. OSOBY DO KONTAKTÓW W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAPYTANIA:
Tadeusz Stanik tel. (44) 755 - 18 - 57 w godz. od 8.00 - 15.00 – przedmiot zamówienia
Alina Rajska tel. (44) 755 - 18 - 53 w godz. od 8.00 - 15.00 - sprawy formalne.
8. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wykonawca może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
2. W przypadku, gdy kilku Wykonawców złoży ofertę z taką samą – najniższą ceną,
Zamawiający poprosi tylko tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.
3. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą
cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.
4. Faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego na podstawie ilości odebranych odpadów
z działalności rolniczej, pomnożonej przez cenę jednostkową leżącą po stronie Zamawiającego.
5. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku – w terminie 30 dni.
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9. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje przedmiot zamówienia
zgodnie z wymogami zamawiającego wraz z najniższą ceną.
2. Wynik postępowania (zawiadomienie o wyborze oferty) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
Zatwierdził:
Wójt Gminy Sławno
mgr Tadeusz Wojciechowski

Załącznikiem do niniejszego zapytania jest
- zal. Nr 1-formularz ofertowy
- zał. Nr 2- projekt umowy
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