
Zapytanie ofertowe znak: RIOŚ.271.2.1.2022

Sokolniki, dnia 15 września 2022 r. 
RIOŚ.271.2.1.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z wyszczególnionych miejsc użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Sokolniki”

I. Zamawiający
Gmina Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki

NIP: 9970134237, REGON: 250855133

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „zapytaniem”,

do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia
2022 r., poz. 1710 ze zm.), zgodnie art. 10 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiot  zamówienia  stanowi  usługa  polegająca  na  zaopatrzeniu  w  odpowiednie

pojemniki miejsca użyteczności publicznej położone na terenie gminy Sokolniki, stanowiące
nieruchomości niezamieszkałe wskazane w poniżej tabeli oraz odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych pochodzących z tych miejsc. 

Tab. 1.

Lp. Miejsce / adres Pojemność i ilość
pojemników na

odpady zmieszane

Pojemność i ilość
pojemników na
odpady suche

Pojemność i ilość
pojemników na
odpady suche

1. Urząd Gminy w 
Sokolnikach,
ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 1,
98-420 Sokolniki

1x 1100 l 1 x 240 l 1 x 120 l

2. Obiekt Sportowy 
w Walichnowach,
ul. Szkolna 28A,
98-420 Sokolniki

1 x 1100 l 1 x 240 l 1 x 120 l

3. Dom Seniora w 
Walichnowach,
Al. Wyzwolenia 16,
98-420 Sokolniki

1 x 240 l 1 x 240 1 x 120 l

4. Oczyszczalnia, ul. 
Leśna,
98-420 Sokolniki

3 x 1100 l 1 x 240 l 1 x 240 l
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2. Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawarto  w  Załączniku  nr  1 do  niniejszego
zapytania.

IV. Termin realizacji zamówienia:
1. Termin rozpoczęcia usługi: od daty podpisania umowy.
2. Termin zakończenia usługi: na czas nieokreśleny.
3. Zamawiający  zastrzega  możliwość  odwołania  niniejszego  postępowania  przed  jego

rozstrzygnięciem, bez żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu.

V. Miejsce, sposób oraz termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 września 2022 r. w dowolny sposób, spośród 
podanych poniżej form:

• pisemnej  na  adres  Zamawiającego  lub  osobiście  w  siedzibie  Urzędu  Gminy
w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, w pok. nr 8 (sekretariat). Na kopercie
należy uwzględnić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wyszczególnionych miejsc
użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Sokolniki”

• w wersji elektronicznej na adres  skrytki ePUAP:      /0l553rtalf/SkrytkaESP , z dopiskiem:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wyszczególnionych miejsc użyteczności
publicznej położonych na terenie gminy Sokolniki”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Kryteria oceny ofert:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cena – 100%

2. Zamówienie  zostanie  udzielone  wykonawcy,  który  przedłoży  ofertę  zgodną  z  opisem
przedmiotu zamówienia w niniejszym zapytaniu i przedstawi najniższą cenę. 

3. Sposób kalkulacji ceny za zamówienie, na potrzeby oceny ofert, zawiera formularz ofertowy
stanowiący Załącznik Nr 3 do przedmiotowego zapytania.

VII. Zmiana i rozwiązanie umowy, inne postanowienia – wzór umowy
1. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  zastrzega  sobie  za  zgoda

Zamawiającego i Wykonawcy możliwość zmiany wzoru umowy, 

VIII. Przygotowanie zapytania ofertowego:
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę  należy  złożyć  na  wypełnionym  formularzu  stanowiący  Załącznik  Nr  3

do przedmiotowego zapytania.
3. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
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4. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty nie podlegają zwrotowi.
Zamawiający  nie  zwraca  kosztów  poniesionych  przez  Wykonawców  w  związku
z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

Oferta niekompletna, niezgodna z wymaganiami wynikającymi z niniejszego zapytania
ofertowego, lub w której formularz oferty nie zostanie podpisany nie będzie rozpatrywana.

5. Osobami do kontaktu z wykonawcami jest: 
Rafał Barszczewski – Kierownik Referatu  Inwestycji i Ochrony Środowiska 
Tel. 626262230
Zuzanna Sułkowska – Inspektor Referatu  Inwestycji i Ochrony Środowiska
Tel. 626262228, adres e-mail: zuzannas@sokolniki.pl

W załączeniu:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1. 
2. Wzór umowy – Załącznik Nr 2.
3. Wzór formularza ofertowego – Załącznik Nr 3.
4. Klauzula informacyjna RODO – art.13 – Załącznik Nr 4. 

Kierownik 
Referatu Inwestycji 

i Ochrony Środowiska
/-/ Rafał Barszczewski

Sporz. Zuzanna Sułkowska

mailto:zuzannas@sokolniki.pl

