
Węgliniec dnia 22.04.2011r. 
ZUK. 4-8.2.2011.K 
         ( nr  postępowania) 

 
   

DYREKTOR 
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH 

z siedzibą w WĘGLI ŃCU przy ul. Piłsudskiego 1 
TEL. 075-7712117 
FAX 075-7712117 

e-mail  zwik@post.pl 
(tel, fax, e- mail) 

 
Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 

 
 

ZAPRASZA  
 

Do złożenia oferty na zadanie pn. :  
 

Wywóz nieczysto ści stałych z obiektów administrowanych przez Zakład  Usług 
Komunalnych w W ęglińcu.  

 
I.  Opis sposobu przygotowania oferty; 

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania 
oferty faksem na nr 757712117 lub pocztą elektroniczną na adres zwik@post.pl 
 3. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie, 
 4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką 
 5. Oferta ma obejmować całość zamówienia.  
 

II.  Opis przedmiotu zamówienia: 
Zadanie nr 1.  
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na wywozie nieczystości stałych z obiektów 
będących w administrowaniu przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszego zapytania. Usługa powinna zostać wykonana z zachowaniem powszechnie 
obowiązujących przepisów, w szczególności: z ustawą Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz.U.2008 Nr 25, poz. 150 ze zm), 
ustawą „o odpadach” z dnia 27.04.2001 r. (tekst jednolity Dz. U. 2008 Nr 185 poz. 1243 ze zm.), 
ustawą z 13.09.1996r. „ o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” (DZ. U. z 2005r. Nr 236, poz. 
2008 ze zm.)  
 
2) Usługa obejmuje wywiezienie 1m3  nieczystości stałych. W poszczególnych kodach odpadów:  
1.  20 03 01 - nie segregowane odpady komunalne 
2.  20 03 06 -  odpady z studzienek kanalizacyjnych 
3.  19 08 01 -  skratki 
4.  19 08 02 -  zawartość piaskowników 
5.  19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe 
6.  10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 
wymienionych w 10 01 04. 
7. 20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)  
           20 01 01 Papier i tektura Z Tr 
           20 01 02 Szkło Z Tr7.  
8. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych Z Tr 



 
3) Do obowiązków Wykonawcy należy uprzątnięcie terenu w otoczeniu pojemników, kontenera przy 
każdorazowym ich opróżnieniu, oraz ustawienie pojemnika w tym samym miejscu.  
4) Wykonawca wystawi raz na m-c dokument potwierdzający wywóz nieczystości nagromadzonych w 
kontenerach i pojemnikach. 
5) Zakres i częstotliwość wywożenia nieczystości stałych będzie miał miejsce zgodnie z 
harmonogramem stanowiącym załącznik do 2 do niniejszego pisma. 
6) Zamawiającemu przysługuje prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego określonego w 
harmonogramie. W tym przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście wykonaną 
usługę, w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie. 
 
Zadanie 2 
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na dzierżawie pojemników na nieczystości stałe w 
sztk/miesiąc o pojemności: 

1.  pojemnika 120l. 
2. pojemnika 1100l. ocynk 
3. pojemnika KP7 o poj 7m3. 
4. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 

 
Dzierżawa pojemnika następować będzie na pisemne zlecenia Zamawiającego. 
 
III Wymagany czas/termin realizacji usługi: 

do 31.05.2012r. 
IV  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

100% cena. 
V Oferta ma zawierać: 

1.  Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego. 
VI Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

1. Dla zadania nr 1 cena podana w ofercie powinna być ceną  brutto, przedstawioną jako 
suma iloczynów stawki jednostkowej poszczególnej grupy odpadów i ilości podanej w 
załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Wraz z wyszczególnieniem stawek 
jednostkowej. 

2. Dla zadania nr 1 cena podana w ofercie powinna być ceną  brutto. Przedstawiona jako 
koszt jednostkowy zł/sztuk/mc. 

  
VII .Miejsce i termin zło żenia oferty: 

1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie  do dnia    
12.05.2011r, do godz. 14.00. 

2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie 
rozpatrywana. 

3.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed 
terminem upływu jej składania. 
 

VIII Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
Grzegorz Komarnicki 757712117 Krzysztof Polewski tel. 600311181 

 
 

…………………………………… 
(podpis pracownika merytorycznego)  

 
 

Załączniki: 
1. Formularz oferty 
2. Załącznik nr 1 określający miejsca i częstotliwość wywozu nieczystości stałych. 
 



 
 
 

 
………………………………………. 

(miejscowość, data) 
……………………………………… 
    (pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)                   
                     
 

DYREKTOR 
ZAKŁADU USŁUG 
KOMUNALNYCH 

z siedzibą w WĘGLI ŃCU  
przy ul. Piłsudskiego 1 

TEL. 075-7712117 
FAX 075-7712117 

E- MAIL  zwik@post.pl 
(tel, fax, e- mail) 

 
 

OFERTA 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:   
 

Usługa wywozu nieczysto ści stałych z obiektów administrowanych przez Zakład  Usług 
Komunalnych w W ęglińcu. 

 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia, za kwotę: 
Zadanie 1. 
 
Kwota łączna zadania 1 obliczona zgodnie z załącznikiem 1 do zaproszenia 
ofertowego  
 
cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  
brutto ……………………..   słownie ( ……………………………………………………) 
 
ceny jednostkowe dla poszczególnych grup odpadów 
1. wywiezienie 1m3  nieczystości stałych o kodzie  odpadu  20 03 01 - nie segregowane odpady 

komunalne.   
cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  
brutto ……………………..   słownie ( ……………………………………………………) 
2. wywiezienie 1m3  nieczystości stałych o kodzie  odpadu  20 03 06 -  odpady z studzienek 

kanalizacyjnych  
cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  
brutto ……………………..   słownie ( ……………………………………………………) 
3. wywiezienie 1m3  nieczystości stałych o kodzie  odpadu  19 08 01 -  skratki  
cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  
brutto ……………………..   słownie ( ……………………………………………………) 
4.    wywiezienie 1m3  nieczystości stałych o kodzie  odpadu  19 08 02 -  zawartość piaskowników 
cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  
brutto ……………………..   słownie ( ……………………………………………………) 



5. wywiezienie 1m3  nieczystości stałych o kodzie  odpadu  19 08 05 - ustabilizowane 
komunalne osady ściekowe  

cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  
brutto ……………………..   słownie ( ……………………………………………………) 
6. wywiezienie 1m3  nieczystości stałych o kodzie  odpadu  10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe 
i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04 
cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  
brutto ……………………..   słownie ( ……………………………………………………) 
7. wywiezienie 1m3  nieczystości stałych o kodzie  odpadu  20 01 Odpady komunalne 
segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)  
           20 01 01 Papier i tektura Z Tr 
           20 01 02 Szkło Z Tr7. 
cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  
brutto ……………………..   słownie ( ……………………………………………………) 

8. wywiezienie 1m3  nieczystości stałych o kodzie  odpadu 15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych Z Tr. 

cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  
brutto ……………………..   słownie ( ……………………………………………………) 

 
Zadanie 2. 

Dzierżawę pojemników na nieczystości stałe w sztk/miesiąc o pojemności: 
1.  pojemnika 120l. 
cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  
brutto ……………………..   słownie ( ……………………………………………………) 
2. pojemnika 1100l. ocynk  
cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  
brutto ……………………..   słownie ( ……………………………………………………) 
3. pojemnika KP7 o poj 7m3. 
cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  
brutto ……………………..   słownie ( ……………………………………………………) 
 4. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 
cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  
brutto ……………………..   słownie ( ……………………………………………………) 
  
2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do określonym z zaproszeniu.  
 
3. Oświadczam , że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki akceptuję i 

zobowiązuję się,  w przypadku  przyjęcia  mojej oferty do zawarcia umowy na w/w 
warunkach (dotyczy robót budowlanych i usług). 

 
 

 
 
 
                     ……………………………….. 

  ( podpis upoważnionego 
 przedstawiciela wykonawcy) 

 
 


