
  Łosice, dnia 25 czerwca 2020 r.

PiO.602.2.2020

Zapytanie ofertowe
na zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.).

 
Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 

zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadania pn.: 
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i

typu Big Bag”. 

I. Zamawiający:

Miasto i Gmina Łosice reprezentowana przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Łosice
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6
08-200 Łosice
REGON: 030237405 
NIP: 496 02 49 189 
Tel. 83/ 306 88 21, Fax 83/ 357 27 01
e-mail: sekretariat@gminalosice.pl
www.bip.gminalosice.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek: 9.00-17.00
                                      wtorek – piątek 7.30 – 15.30
 
II. Opis przedmiotu zamówienia:

CPV:
90533000-2  Usługi gospodarki odpadami

90512000-9 Usługi transportu odpadów

90500000-2 Usługi związane z odpadami

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
 
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 prowadzonej na
terenie Miasta i Gminy Łosice. Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego usuwania folii
rolniczych  i  innych  odpadów  pochodzących  z  działalności  rolniczej  i  finansowane  będzie  ze  środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Masa  wyrobów  przeznaczonych  do  odzysku  lub  unieszkodliwienia  wynosi  szacunkowo  51,935  Mg
odpadów:
- odpady z folii rolniczych- 30,0 Mg
-  siatka i sznurek do owijania balotów- 10,5 Mg
-  opakowania po nawozach -  7,1 Mg
- opakowania typu Big - Bag- 4,9 Mg                         

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmniejszenia  lub  zwiększenia  masy  odpadów  przeznaczonych  do
odzysku, ponieważ podana ilość odpadów objętych przedmiotem zamówienia określona została w sposób
szacunkowy.



2. Usługę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

3. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
-  zbiórka,  zważenie,  odpowiednie  zapakowanie  zebranych  odpadów  z  folii  rolniczych,  siatki
i  sznurka  do  owijania  balotów  oraz  opakowań  po  nawozach  i  typu  Big-Bag  przy  użyciu  własnych
(posiadających  legalizację)  urządzeń,  oraz  załadunek  odpowiednio  zapakowanych  w/w  odpadów.  Cały
proces  odbywać  się  będzie  w  jednym,  umówionym  miejscu  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Łosice,
-  transport  zebranych  odpadów  od  rolników  posiadających  gospodarstwa  rolne  na  terenie  Miasta
i Gminy Łosice do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne
zezwolenie na transport odpadów,
- rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań
po nawozach i typu Big-Bag do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia.

Wykonawca, wyłoniony w postępowaniu, ustali 7 dni wcześniej z Zamawiającym terminy odbioru odpadów
z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-
Bag przed przystąpieniem do robót.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowych kontroli podczas ważenia i pakowania odbieranych
odpadów.

4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

a.  Spisać z każdym rolnikiem 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 powinien zawierać następujące dane: 
1) imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika od którego odebrane są odpady;
2) adres z którego pochodzą dostarczone odpady;
3) datę odbioru;
4) wagę odbieranego odpadu,w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowania
po nawozach i typu Big Bag;
5) podpis osoby przekazującej odpady;
6)  podpis  wykonawcy  (właściciela  firmy)  lub  osoby  upoważnionej  przez  wykonawcę  ze  wskazaniem
pełnionej funkcji;
7) pieczęć firmową wykonawcy.

b. Do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o
odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797);

c.  Do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie
prawa,  do przekazania  Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i  zgodne z
przepisami  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  a  w  szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
przekazania Zamawiającemu :

 oryginałów/potwierdzonych  za  zgodność  kart  przekazania  odpadów,  osobno  dla  każdego  z
właścicieli  nieruchomości  od  którego  odebrano  odpady  z  folii  rolniczych,  siatki  i  sznurka  do
owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania odpadów z folii
rolniczych,  siatki  i  sznurka  do  owijania  balotów oraz  opakowań  po  nawozach  i  typu  Big-Bag
poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu;

 wygenerowane z systemu BDO oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie kart ewidencji
odpadów  potwierdzających  przyjęcie  odpadów  przez  Wykonawcę  prowadzącego  zbieranie  lub
przetwarzanie  odpadów  w  procesie  odzysku  lub  unieszkodliwiania,  wraz  z  ich  zbiorczym
zestawieniem;



 wygenerowane z systemu BDO oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie odpadów w
procesie unieszkodliwiania lub unieszkodliwiania, wraz z ich zbiorczym zestawieniem;

 wygenerowane z systemu BDO karty przekazania odpadów do docelowej instalacji  (w statusie z
potwierdzonym transportem) wraz z ich zbiorczym zestawieniem (w przypadku przyjęcia odpadów z
terenu gminy przez podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem odpadów);

 protokoły odbioru usług podpisane przez Wykonawcę oraz Zamawiającego;
 po wykonaniu zadania - sprawozdanie zawierające: adres gospodarstwa rolnego z którego dokonano

usunięcia odpadu, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze i siatki i
sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag;

d.  Wykonawca  wykona  co  najmniej  7  zdjęć  podczas  wykonywania  prac  na  różnym etapie,  czytelnych,
kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania;

e. po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem
właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

5. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach
oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca
winien  wykonać  w  ramach  przedmiotu  zamówienia  i  uwzględnić  w  kosztach  i  terminie  wykonania
przedmiotu zamówienia.
6. Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z zapytaniem ofertowym.

III. Termin wykonania zamówienia:

1. Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
2.  Dostarczenie dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu 
zamówienia wymienionych w powyższym zapytaniu do dnia  10 września 2020 roku.

 IV. Wymagania jakie powinien spełniać wykonawca:

 1. Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem lub
czynności  objętej  zamówieniem,  w  tym  wpisu  do  rejestru  BDO  w  zakresie  transportu  odpadów.
 2. Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.  Znajdujący  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  pozwalającej  na  wykonanie  zamówienia.
4. Posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia. 
5. Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt 1 – 4 za spełnione jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o
ich spełnianiu.

V. Opis sposobu przygotowania oferty :
 
1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tyko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie, na wzorze stanowiącym załącznik Nr 1.
3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
4. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.
5. Wszystkie wypełnione dokumenty powinny być podpisane przez Wykonawcę bądź pełnomocnika.



VI. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

Celem potwierdzenia wymagań Wykonawca powinien złożyć:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

VII. Kryteria wyboru oferty:

Cena jest jedynym kryterium oceny – 100%. Jedynym kryterium oceny będzie najniższa cena brutto za 1 Mg
odebranych odpadów. 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 6,  08-200 Łosice /sekretariat/ lub przesłać za
pomocą środków komunikacji elektronicznej (skan dokumentów) na adres: sekretariat@gminalosice.pl – w
terminie do dnia  06 lipca 2020 roku  .   Oferent  może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub
wycofać swoją ofertę.

IX . Zamawiający zastrzega:  

1.  Zamawiający  zastrzega  możliwość  unieważnienia  postępowania  jeżeli  środki  służące  sfinansowaniu
zamówienia,  które  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  nie  zostaną  mu
przyznane.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych. 
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w 
przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania 
przyczyny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia masy wyrobów przeznaczonych do
odbioru, gdyż są to dane szacunkowe.

      Burmistrz 
                                                                                                                                                     Miasta i Gminy Łosice

/-/ Mariusz Kucewicz

Załączniki do niniejszego zaproszenia:
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2- Oświadczenie wykonawcy
3) Wzór umowy 

mailto:sekretariat@gminalosice.pl


 Klauzula informacyjna w związku z RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L.  z  2016r.  Nr 119,  s.1  ze  zm.)  -  dalej:
„RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Łosice (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, 08-200
Łosice, tel. 83 357 35 42), e-mail: sekretariat@gminalosice.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo  kontaktować we wszystkich
sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  za  pośrednictwem  adresu  email:  inspektor@cbi24.pl  lub
pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania pomocy na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i
sznurka  do  owijania  balotów,  opakowań  po  nawozach  i  typu  Big  Bag,  jak  również  w  celu  realizacji  praw  oraz
obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r.
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z
2015 r. poz. 1340 ze zm.).

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych, przez okres 10 lat.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)  Państwa  dane  osobowych  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy  (obejmujący  Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych  osobowych-  firmie  RECORD z  siedzibą  w Siedlcach,  a  także  podmiotom lub  organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.

                                                                                                                                               


