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Publiczne Przedszkole Nr 2                                                                            Lwówek Śląski, 2014-06-06 
w Lwówku Śląskim 
ul. Partyzantów 10 
59-600 Lwówek Śląski 
NIP: 616-14-30-312 
tel: 75 782 47 21 

 
 

 
  

Zaproszenie do złożenia oferty 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych  

(komunalnych, makulatury, szkła i plastiku) oraz odpadów zielonych  
od Publicznego Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śląskim 

 
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim zaprasza firmy do udziału w postępowaniu prowadzonym w 
trybie zapytania ofertowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych oraz odpadów zielonych. 
I. Opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych (komunalnych, 
makulatury, szkła i plastiku) oraz odpadów zielonych powstałych na terenie Publicznego Przedszkola 
Nr 2 w Lwówku Śląskim (140 dzieci-wychowanków i 26 pracowników) w okresie 01.07.2014r.  
do 31.12.2014r.  

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Formularz cenowy załącznik nr 1: 
2) Cykl opróżniania: 
 raz w tygodniu - odpady komunalne z jednego pojemnika na odpady o pojemności 1100 l,  
 dwa razy w miesiącu - odpady z plastiku z dwóch pojemników na odpady o pojemności 240 l oraz z 

jednego pojemnika o pojemności 120 l, 
 raz w miesiącu – odpady ze szkła z jednego pojemnik na odpady o pojemności 120 l, 
 raz w tygodniu – odpady z makulatury z jednego pojemnika na odpady o pojemności 1100 l, 
 raz w tygodniu - odpady zielone w okresie od 01.07.2014r. do 30.11.2014r.  

2. Do obowiązków wykonawcy należy również uprzątnięcie terenu w otoczeniu kontenera przy    
każdorazowym wywozie odpadów. 

II. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim, ul. Partyzantów 10, 59-600 Lwówek Śląski (administracja 
przedszkola) do dnia 16.06.2014r do godziny 12:00. 
Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 
 

III. Cena i warunki płatności za usługi objęte zakresem oferty. 
1. Cena powinna zawierać końcową niezmienną cenę sprzedaży (netto i brutto): 

a) ceny jednostkowe netto i brutto powinny być podane w polskich złotych, z dokładnością do  
2 miejsc po przecinku. 

2. Warunki płatności:  
a) wynagrodzenie za wykonane usługi będzie płatne jednorazowo, w miesiącu następującym po 

miesiącu, w którym wykonywana była usługa, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 
dostarczonej Zamawiającemu. 

b) faktura na przelew z terminem płatności do 14 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego. 
 

IV. Warunki udziału w postępowaniu: 
1. Wykonawca powinien posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych i zielonych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Lwówek 
Śląski. 

2. Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na transport i odbieranie odpadów. 
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V. Opis przygotowania oferty: 

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez 
osoby uprawnione. 

2. Oferta powinna zawierać: 
1) wypełniony Formularz cenowy (załącznik nr 1), 
2) uzupełnioną Ofertę Wykonawcy (załącznik nr 2), 
3) pieczątkę firmy, datę sporządzenia, dane kontaktowe oferenta (adres, nr telefonu, NIP), czytelny 

podpis Wykonawcy. 
3. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście.  
4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty za pomocą poczty elektronicznej bądź faxu. 

 
VI. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:  

  Podstawowym kryterium jest najniższa cena dla usług spełniających wymagania określone w punkcie I. 
 

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:  
Sprawę prowadzi starszy referent Anna Gluza i udziela wszelkich informacji pod numerem telefonu  
75 782-47-21 oraz adresem e-mail: a.gluza.ppnr2@onet.pl  

 
VIII. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego jeżeli wystąpiła istotna 
zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia jest 
bezprzedmiotowa, nie jest zasadna lub niekorzystna dla Zamawiającego. 
 

IX. Pozostałe postanowienia i informacje 
1. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego dokumentów dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub 
do uzupełnienia tych dokumentów. 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny. 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje o wyłonieniu 

Wykonawcy. 
4. Projekt umowy przygotowuje Zamawiający i przedstawia Wykonawcy do akceptacji. 

                                                                                             
Załączniki: 

1. Formularz cenowy (załącznik nr 1) 
2. Wzór formularza Oferta Wykonawcy (załącznik nr 2) 
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    Załącznik nr 1  

Formularz cenowy  
      
      

L.P Nazwa 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Cena jednostkowa 
brutto 

Stawka 
VAT (%) 

Uwagi 
Wykonawcy 

1 

miesięczna stawka ryczałtowa za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z 1 pojemnika na odpady o pojemności 
1100 l z częstotliwością wywozu - raz w 
tygodniu 

        

2 

miesięczna stawka ryczałtowa za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów z plastiku z 2 
pojemników na odpady o pojemności 240 l 
oraz 1 pojemnika na odpady o pojemności 
120 l z częstotliwością wywozu - dwa razy 
w miesiącu 

        

3 

miesięczna stawka ryczałtowa za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów ze szkła z 1 
pojemnika na odpady o pojemności 120 l z 
częstotliwością wywozu - raz w miesiącu 

        

4 

miesięczna stawka ryczałtowa za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów z makulatury 
z 1 pojemnika na odpady o pojemności 
1100 l z częstotliwością wywozu - raz w 
tygodniu 

        

5 
stawka za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów zielonych (w okresie od 
01.07.2014r. – 30.11.2014r.) 

        

        

 ŁĄCZNIE NETTO BRUTTO   
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Załącznik nr 2 
………………………….. 

      nazwa Wykonawcy 
 
………………………………..  

Adres 
 

………………………….. 
              NIP, REGON 
 
…………………………..    Publiczne Przedszkole Nr 2 

  nr konta bankowego   w Lwówku Śląskim 
         ul. Partyzantów 10 
…………………………..      59-600 Lwówek Śląskim 
     tel. fax, e-mail 

 

 

 

OFERTA WYKONAWCY 
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na: odbiór i zagospodarowanie odpadów: 

komunalnych, makulatury, szkła i plastiku oraz odpadów zielonych w zakresie określonym w 

zapytaniu ofertowym: 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia z wynagrodzeniem: 

…………. zł brutto (słownie zł…………… ……………….……….…….) 

tj. ………. zł  netto (słownie zł…………………………….………….….) + …….% VAT 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 
3. Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi. 
4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym. 
5. Oświadczam, że dysponuję niezbędnymi kwalifikacjami (w załączniku kserokopie)  

i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

6. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym  
i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

7. Oświadczam, że przyjmuję 14 dniowy termin płatności faktury, licząc od daty jej otrzymania 
przez Zamawiającego.  

8. Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki: 
 
 
 
 
 
………………….        …………………………. 
(pieczęć Zamawiającego)                  ( pieczątka i podpis Wykonawcy) 
 
         

        
        
        


