
Poddębice, dnia 12.02.2021 r. 

 

 
Zapytanie ofertowe 

 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 
 zaprasza do złożenia oferty na 

„Wynajem kontenerów do składowania odpadów oraz wykonanie usługi w zakresie odbioru, 
transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Poddębicach ul. Młynarska 5.” 
 
 

1. Działając poza ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. zapraszamy do 
złożenia oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej przedmiotu zamówienia: „Wynajem 
kontenerów do składowania odpadów oraz wykonanie usługi w zakresie odbioru, transportu 
i zagospodarowania odpadów pochodzących z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Poddębicach ul. Młynarska 5.” 
 
 

2. Szczegółowy opis zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 
a) Wynajem kontenerów na odpady : 

- kontener Mulda 7m3 – 4 sztuki 
- kontener 1100 l – 7 sztuk 
- kontener 240 l – 2 sztuki 
- kontener 120 l – 1 sztuki 

b) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach (170101, 170102, 170103, 170107, 
170201,170904) tj. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które 
pochodzić będą z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                              
w Poddębicach . 

c) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach (200307) tj. odpady 
wielkogabarytowe stanowiące odpady komunalne, które pochodzić będą z Gminnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Poddębicach. 

d) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach (160103) tj. zużyte opony                          
z pojazdów osobowych stanowiące odpady komunalne, które pochodzić będą z Gminnego 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Poddębicach.  

e) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach  (150102, 200139) tj. tworzywa 
sztuczne stanowiące odpady komunalne, które pochodzić będą z Gminnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Poddębicach. 

 
 

3. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice 
tel. 43 678-43-66, fax. 43 678-43-66; e- mail:biuro@mpwik-poddebice.pl 
 
 

4.  Wymagania ogólne zamawiającego: 
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę 
uwzględnił wszystkie pozycje określone w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż podany przez 
Zamawiającego. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ważną i z najniższą ceną 
zostanie zawarta umowa wg wzoru załączonego do niniejszego zaproszenia. 
 
 

5.  Kryterium wyboru oferty: 
     - cena - 100% 

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełnia wymagania zamawiającego 
zaproponuje najniższą cenę na całość zamówienia. Podstawą obliczenia ceny oferty będzie cena 
netto, a w przypadku podmiotów niebędących płatnikami podatku VAT cena brutto. 
Rozliczenie ryczałtowo-ilościowe wg cen jednostkowych podanych w formularzu ofertowym               
i ilości prac faktycznie wykonanych. 
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

 
 
 
 



6.  Termin realizacji: 
Wymagany termin realizacji zadania – sukcesywnie na podstawie zleceń zamawiającego od dnia 
podpisania umowy do 31.05.2021r. 
 
 

7.  Sposób przygotowania oferty i obliczenia ceny oferty. 
a) zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
b) oświadczenie – załącznik Nr 2. 
c) parafowany projekt umowy – załącznik Nr 3. 
 
 

8.  Miejsce i termin złożenia oferty: 
a) Ofertę należy złożyć: 

 w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem: „Wynajem 
kontenerów do składowania odpadów oraz wykonanie usługi w zakresie odbioru, 
transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z Gminnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach ul. Młynarska 5.” w terminie 
do dnia 23.02.2021 r. do godziny 11:00  w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 6, osobiście lub 
pocztą,  

 pocztą elektroniczną na adres: biuro@mpwik-poddebice.pl w tytule: „Wynajem kontenerów 
do składowania odpadów oraz wykonanie usługi w zakresie odbioru, transportu i 
zagospodarowania odpadów pochodzących z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Poddębicach ul. Młynarska 5.” w terminie do dnia 23.02.2021 
r. do godziny 11:00. 

b) Wybór najkorzystniejszej oferty bądź brak wyboru oferenta zostanie ogłoszony na stronie 
internetowej po adresem www.mpwik-poddebice.pl. 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania 
przyczyny. 

 
 

9. Zapytania o przedmiot zamówienia:  
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(43)6789850, osoba do kontaktu: Paweł 
Kaczorowski. 

 
 

Dla określenia szacunkowej wartości zamówienia przyjęto, że nie przekracza ona wyrażonej                  
w złotych równowartości kwoty 130.000 zł,-  
 

 
 
Zatwierdzam: 

 
  (-) Włodzimierz Szymański 
             Prezes Zarządu 
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