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Janowice Wielkie, dnia 28.06.2013 r. 

ZAPYTANIE  CENOWE 

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 

I Zamawiający:  

Gmina Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2, 58-520 JANOWICE WIELKIE 

 

Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na: 

„Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych osadów 

ściekowych powstałych w oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej w Janowicach Wielkich” 

 

II Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi w zakresie odbioru, 

transportu i zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych powstałych w oczyszczalni 

ścieków przy ul. Sportowej w Janowicach Wielkich. 

2. Rodzaj zamówienia: Usługi 

3. Określenie przedmiotu zamówienia 

Dział: 90513700-3 – usługi transportu osadów. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

W okresie od 05.07.2013 r. do 31.03.2014 r. Wykonawca będzie obowiązany do odbioru,  

zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych i transportu ich z 

oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej w Janowicach Wielkich do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów komunalnych w miejscowości Lubomierz, a także do bieżącego 

prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów oraz będzie odpowiedzialny za 

wykonywanie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Szacunkowa   ilość   wytwarzanych   ustabilizowanych   komunalnych   osadów ściekowych w 

okresie trwania umowy 70 m³. 

II WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM: 

1. Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Oferent musi: 

1) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

2) dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

4) zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązać się do spełnienia wszystkich 

wymogów obligatoryjnych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty częściowej na poszczególne zadania. 
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V MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem:  

Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi pn. „Świadczenie usługi 

w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych 

powstałych w oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej w Janowicach Wielkich” 

w terminie do dnia 03 lipca 2013 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Janowice 

Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, osobiście lub drogą pocztową na powyższy 

adres. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 lipca 2013 r. o godz. 12.15 w siedzibie Urzędu Gminy Janowice 

Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie. 

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania. 

4. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
 

VI OCENA OFERT: 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie jedynego kryterium - najniższa 

cena brutto – 100%, 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę brutto spośród wszystkich 

ważnych złożonych ofert oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru 

jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów. 
 

VII OGÓLNE WARUNKI UMOWY: 

1. Płatność na podstawie faktury po każdorazowym wywozie, odpowiednio do wywiezionej ilości 

osadów ściekowych. 

2. Umowa obowiązywać będzie w okresie od 05.07.2013 r. do 31.03.2014 r. 
 

VII INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Dodatkowych informacji udziela:  

Artur Osyda – (tel. 75-75-15-124/185/285 wew. 117),   

Łukasz Gapiński, Tadeusz Chrząstowski (tel. 75-75-15-124/185/285 wew. 118, 110) - w zakresie 

przedmiotu zamówienia 

w dni  powszednie  w  godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30. 

 

Zatwierdzam  

 

   28 czerwca 2013 r. ……………………….. 
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………………………… 
 pieczęć oferenta 

FORMULARZ OFERTOWY 

1. Zamawiający:  

Gmina Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2, 58-520 JANOWICE WIELKIE 
 

W odpowiedzi na zapytanie cenowe Gminy Janowice Wielkie niniejszym składamy ofertę na  

Pełna nazwa oferenta: 

 

 

Adres lub siedziba oferenta, 

numer telefonu oraz numer 

NIP 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

W okresie od 05.07.2013 r. do 31.03.2014 r. oferuję wykonanie usługi na rzecz 

Gminy Janowice Wielkie związanej z odbiorem,  zagospodarowaniem 

ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych i transportu ich do 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów komunalnych w miejscowości 

Lubomierz, a także do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej 

ewidencji odpadów oraz zobowiązuję się do wykonywania sprawozdawczości 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Termin realizacji przedmiotu 

zamówienia: 
05.07.2013 r. do 31.03.2014 r. 

Niniejszym oferuję za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w przeliczeniu na jednostkę 1 m
3
 osadów 

ściekowych wytworzonych w oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej w Janowicach Wielkich za cenę brutto: 

brutto…………………………złotych / 1 m
3
 osadów 

(słownie:………………………………………………) 

Termin związania z ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert 
                 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy zastrzeżeń do jego treści 

oraz oświadczamy, że: 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

5) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się do spełnienia wszystkich wymogów 

obligatoryjnych. 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na 

podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

……………………..      …………………….              ……………………. 
            Miejscowość i data          (imię i nazwisko osoby           (podpis i pieczęć osoby 

     uprawnionej do reprezentowania   uprawnionej do reprezentowania 

                         oferenta)                         oferenta)
  


