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OŚ.041.2.2021                                                                                                Jastrząb, dnia 10.09.2021 r.    

ZZ AA PP YY TT AA NN II EE   OO FF EE RR TT OO WW EE   

Gmina Jastrząb zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie folii 

rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Jastrząb” 

 

Zamawiający:        Gmina Jastrząb                    NIP 799 196 53 56 

                              Pl. Niepodległości 5                    Reg. 670223741 

                                26-502 Jastrząb                         Tel. (48) 62 84 860 Fax (48) 62 84 861 

                                                                      e-mail: jastrzab@gmina.waw.pl 

 Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac polegających na odbiorze odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej tj. folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach oraz typu Big Bag z miejsca wskazanego przez Gminę Jastrząb, ich 

transporcie  oraz odzysku lub unieszkodliwieniu. 

2. Szacunkowa ilość przedmiotowych odpadów –   17,15  Mg. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu 

zamówienia, ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest określone 

zostały w sposób szacunkowy. 

4. Po dokonanym unieszkodliwieniu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednią 

dokumentację z wykonanych prac (ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów). 

5. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z udzielenia 

zamówienia w przypadku nie uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert. 

Zadeklarowana przez rolników ilość odpadów: 

 Folia rolnicza – 11,00 Mg 

 Siatka do owijania balotów – 1,65 Mg 

 Sznurek do owijania balotów – 1,80 Mg 

 Opakowania po  nawozach – 1,50 Mg 

 Opakowania typu Big Bag – 1,20 Mg. 

Termin realizacji zamówienia 

Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r. 

Wymagania jakie powinien spełnić Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów  

i oświadczeń 

1. wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego 
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2. niezbędne uprawnienia i pozwolenia do realizacji usługi. 

Wskazane dokumenty i oświadczenia mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów 

lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. 

Termin i miejsce składania ofert 

Ofertę należy złożyć pisemnie w terminie do dnia 15 września 2021 r. do godz. 10
00

 

(liczy się data faktycznego wpływu do Urzędu Gminy) 

 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Jastrzębiu Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb, pok. 

nr 15 (sekretariat) 

 pocztą na adres: Gmina Jastrząb Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb 

 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@jastrzab.com.pl lub za 

pomocą faksu (48) 62 84 861. 

Kryterium oceny ofert 

Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za realizację przedmiotowego zadania 

(odebranie, załadowanie, przetransportowanie i unieszkodliwienie odpadów wskazanych w punkcie 1) 

Cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi wyliczone będzie jako iloczyn 

całkowitej wagi odpadów wyrażonej w Mg oraz stawki ryczałtowej za 1 Mg brutto 

zaoferowanej przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca oświadcza, że gwarantuje stałość stawki do czasu zakończenia zadania.  

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:  

p. Magdalena Bińkowska    tel. (48) 62 84 872, mbinkowska@jastrzab.com.pl 

 

 

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - zgodnie z art. 4 

ust. 8. 


