
                                                          Nowa Wieś Ełcka 06.11.2019r

Powiat Ełcki
ul. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
NIP 8481827319
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej 
ul. Lipowa 1
19-321 Nowa Wieś Ełcka    

Znak sprawy ZOC/DPSNWE/7/2019 

adres i nazwa wykonawcy

ZAPYTANIE CENOWE

1.  Zamawiający:                                                                                                                                                                                                   
Nabywca: Powiat Ełcki, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, NIP 8481827319
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1, 19-321 Nowa Wieś Ełcka
tel.:87 6197770
fax.:87 6197490

 zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia: 
Wywóz własnym transportem i we własnych pojemnikach odpadów komunalnych w ilości ok. 1100
m3  rocznie  i  odpadów  pokonsumpcyjnych  w  ilości  3  000  kg  rocznie  z  posesji  Domu  Pomocy
Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Lipowej 1
2.1. Zakres  świadczonych  usług  obejmować  będzie  wywóz  własnym  transportem  odpadów

komunalnych  nagromadzonych  w  pojemnikach  podstawionych  przez  Wykonawcę  oraz  wywóz
własnym  transportem  odpadów  pokonsumpcyjnych  nagromadzonych  w  pojemnikach
podstawionych przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę zezwolenia
Powiatowego Lekarza Weterynarii na odbiór i transport odpadów pokonsumpcyjnych.

2.2. Sprzątanie nieczystości rozsypanych przy załadunku.
2.3. Wstawienie opróżnionych pojemników na miejsce ich lokalizacji (miejsce najbardziej dogodne do

odebrania pojemnika znajdujące się na utwardzonej powierzchni).
2.4. Wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym

tj. na zgłoszenie telefoniczne – nie później niż w ciągu 24 godzin. Wywóz będzie można zgłaszać
pod numerem wskazanym przez Wykonawcę w godz. 7:00 do 15:00.

2.5. Wywóz odpadów pokonsumpcyjnych odbywać się będzie w terminach uzgodnionych z 
Zamawiającym tj. co najmniej  2 razy w tygodniu.

2.6.  W przypadku, gdy termin wywozu pokrywa się z dodatkowymi dniami świątecznymi w roku,
wywóz  nieczystości  może  być  przesunięty  o  2-3  dni  w  stosunku  do  terminu  uzgodnionego  ze
Zleceniodawcą.

2.7. Odbiór  dodatkowych  nieczystości  (spakowane  torby,  kartony  itp.)  znajdujących  się  przy
pojemniku odbywać się  będzie  w wypadku zgłoszenia  takiej  potrzeby dla  brygady odbierającej
nieczystości lub kierownika Wykonawcy.

2.8.  Wykonawca wyposaża wskazany przez Zamawiającego punkt odbioru odpadów komunalnych,
tj. ul. Lipowa 1 Nowa Wieś Ełcka w pojemniki w ilości niezbędnej do ciągłej obsługi danego punktu
oraz  zapewnia  utrzymania  ich  w  należytym  stanie  technicznym  i  estetycznym.  Zleceniodawca



przyjmuje pojemniki i  zobowiązuje się użytkować je zgodnie z  przeznaczeniem do składowania
odpadów  komunalnych.  Do  pojemników  nie  wolno  wrzucać  kamieni,  gruzu,  ziemi,  odpadów
żrących i niebezpiecznych.

3. Termin realizacji zamówienia Wywóz odpadów komunalnych i odpadów pokonsumpcyjnych będzie 
odbywać się na podstawie telefonicznego zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego w 
okresie od dnia 02.01.2020 r  – 31.12.2020 r.

4. Okres gwarancji: ...-...

5. Miejsce i termin złożenia oferty Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś Ełcka, do dnia 15.11.2019r,
godz.  9:00.  Koperta  /opakowanie/  powinna być  zaadresowana do Zamawiającego na adres:  Dom
Pomocy  Społecznej,  ul.  Lipowa 1,  19-321 Nowa Wieś Ełcka oraz opisana: „Oferta –  na  wywóz
własnym  transportem i  we  własnych  pojemnikach  odpadów  komunalnych  w  ilości  ok  1100  m3
rocznie i odpadów pokonsumpcyjnych w ilości 3 000 kg rocznie z posesji Domu Pomocy Społecznej
w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Lipowej 1.” Nie otwierać przed 15.11.2019r. godz. 9:15”. 

6. Termin otwarcia ofert: 15.11.2019r. godz. 9:15

7. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty dostarczenia faktury.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Jan Brzoziewski

9. Sposób  przygotowania  oferty:  Oferent  powinien  sporządzić  ofertę  (załącznik  nr  1)  w  formie
pisemnej, w języku polskim. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku.
Stawki  podatku  VAT  należy  obliczyć  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Oferta  musi  być
podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do wystawiania w obrocie prawnym w imieniu oferenta,
przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątką imiennymi.

9.1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 
Kryteriami oceny ofert ze wskazaniem procentowym znaczenia tych kryteriów:
a) Cena brutto za wywóz 1 m3 odpadów komunalnych we własnych pojemnikach – 95% -  CWK
b)  Cena brutto za wywóz 1 kg odpadów pokonsumpcyjnych we własnych pojemnikach – 5% - CWP
Sposób oceniania ofert:
W kryterium, w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik
(cena), zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
(n : w) * a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium (cena) 
gdzie: n – najniższa wartość z zaoferowanych ofert
          w – wartość z badanej oferty
          a – znaczenie kryterium
LP = CWK + CWP
LP – oznacza całkowitą liczbę punktów przyznanych ofercie

9.
CWK  – oznacza ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena za wywóz 1 m3

odpadów komunalnych we własnych pojemnikach”
CWP - oznacza ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena za wywóz 1 kg odpadów
pokonsumpcyjnych we własnych pojemnikach ”

9.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy 
a) formularz ofertowy( załącznik nr 1)
b) zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii na odbiór i transport odpadów pokonsumpcyjnych.



9.3. Podwykonawcy
Zamawiający  dopuszcza realizację zamówienia przez Podwykonawców.
Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  części  zamówienia,  której  wykonanie  zamierza
powierzyć podwykonawcy.
Powierzenie  Podwykonawcom  realizacji  części  zamówienia  nie  ma  wpływu  na  odpowiedzialność
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu zamówienia..
9.4. Zamawiający nie wyraża zgody na podział zamówienia na części.

10. Treść oferty:
10.1. nazwa wykonawcy............................................................................................................
10.2. adres wykonawcy............................................................................................................
10.3. NIP       ..............................................................................................................................
10.4. regon.................................................................................................................................
10.5. nr rachunku bankowego.................................................................................................
10.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cena za wywóz 1 m3 odpadów komunalnych we własnych pojemnikach 
netto ........................................PLN
(słownie: ...............................................................................................................................................)
Podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............. %
Kwota VAT ................................PLN 
(słownie................................................... .............................................................................................)
Cena brutto ................................PLN      
(słownie.................................................................................................................................................)

Cena za wywóz 1 kg odpadów pokonsumpcyjnych we własnych pojemnikach 
netto ....................................PLN
(słownie: ...............................................................................................................................................)
Podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi .............. %
Kwota VAT ................................PLN 
(słownie.................................................................................................................................................)
Cena brutto ................................PLN 
(słownie.................................................................................................................................................)

10.7. Oświadczam,  że  zapoznałem się  z  opisem przedmiotu  zamówienia  i  nie  wnoszę  do  niego
zastrzeżeń.
10.8. Termin realizacji zamówienia do dnia …..................................................
10.9. Okres gwarancji...............................
10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia.............................
10.11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

                                      Dnia .............................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

pieczątka wykonawcy


