
Do wszystkich Wykonawców                                                                           Poddębice, dnia 08.11.2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  zaprasza do 

złożenia oferty na: odbiór odpadów: 

- okna z demontażu, 

- styropian.  

2. Przedmiot zamówienia: usługa odbioru odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów zlokalizowanego w Poddębicach ul. Młynarska 5. 

3. Odpady gromadzone będą w dostarczonych przez Wykonawcę kontenerach: 

- okna z demontażu – kontener 5m3; 

- styropian – kontener 1,1 m3; 

4. Wymagania: 

a) Wykonawca zapewni odpowiednie kontenery na wymianę, 

b) Kontenery powinny być zamykane, 

c) Wykonawca będzie odbierał odpady w kontenerach po wcześniejszym telefonicznym 

zgłoszeniu przez Zamawiającego.  

d) Termin odbioru odpadów: max. 5 dni od dnia telefonicznego zgłoszenia, max. raz w miesiącu.  

e) Wykonawca wystawi odpowiednie dokumenty potwierdzające odbiór odpadów.  

5. Termin realizacji zamówienia: od 01.12.2019 r. – 31.08.2020 r.  

6. Miejsce odbioru: Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany  w Poddębicach,                 

ul. Młynarska 5. 

7. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.                      

ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice.  

8. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %  

9. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy przesłać do Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  na adres e-mail: biuro@mpwik-poddebice.pl 

do dnia 15.12.2019 r. do godz. 15.00.  

10. Warunki płatności: rozliczenie za odebrane odpady na koniec miesiąca, przelew 7 dni na 

podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.   

11. Osoba upoważniona do kontaktu:  Włodzimierz Szymański, tel. 609-700-062.  

12. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy przesłać na załączonym formularzu na adres e-mail: 

biuro@mpwik-poddebice.pl 

13. Uwagi:  

a) Zaproszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: https://mpwik-

poddebice.pl  w zakładce „Przetargi, Zapytania”. 

b) W przypadku zmiany przez Zamawiającego zapisów zapytania ofertowego, Zamawiający 

powiadomi wszystkich Wykonawców, którym wysłał zapytanie ofertowe oraz umieści na ww. 

stronie internetowej stosowne informacje. 

c) Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do złożonej oferty poprosi Wykonawcę                             

o złożenie stosownych wyjaśnień.  

d) Oferty przesłane po terminie  nie będą rozpatrywane. 

e) Przesłana oferta musi zawierać -  wypełnioną ofertę cenową (Załącznik 1).  

   

 

Z poważaniem 

 

Włodzimierz Szymański 

Prezes Zarządu 

 

 

 


