
 

Chotcza, dnia 22 listopada 2019 r. 

Zapytanie ofertowe 

 I.  Zamawiający 

Gmina Chotcza 
 z siedzibą w Chotczy – Józefów  60, 27-312 Chotcza  
NIP 5090066518 
tel. 48 3751032 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie odbioru i przekazania do recyklingu lub 

odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Chotcza. 

Usługa będzie realizowana z dofinasowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska pod nazwą 

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 

III. Warunki realizacji zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Chotcza.   

Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego informację, o miejscach z których 

będzie dokonywany odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej przy 

czym Zamawiający zastrzega, że w takcie realizacji zadania miejsca mogą ulec zmianie.  

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty odebrania folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej z miejsc wskazanych przez Zamawiającego.  

Termin odebrania  folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej musi być 

dogodny dla zamawiającego jednak nie dłuższy jak do dnia 31.10.2020 r. 

Informacje o ustalonym terminie wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie harmonogramu.  

Zakres usługi zadania obejmuje:  

1. Załadunek z miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy Chotcza, 

2. Transport odpadu z miejsc składowania i odbioru  do miejsca unieszkodliwiania, 

3. Rozładunek, zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia,  

4. Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w ustawie z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), z zastosowaniem wzorów dokumentów 

określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz.1673) 

– „Karta przekazania odpadu”. 

5. Sporządzenia i przekazanie Zamawiającemu odpowiedniej dokumentacji z wykonanych prac.  

Szacunkowa ilość odpadów została oszacowana na poziomie 7,90 Mg.  

– odpady z folii rolniczej – ok. 4,70 Mg  

– odpady z siatki i sznurka do owijania balotów –  ok. 1,40 Mg  

– odpady z opakowań po nawozach – ok. 0,90 Mg  

– odpady z opakowań typu Big – Bag – ok. 0,90 Mg 

Zadanie będzie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej.  

 



 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2020 r. 

V. Opis kryteriów oceny 

1. Wykonawca  określi cenę jednostkową brutto za 1 Mg za realizację przedmiotu zamówienia,  

a także poda ceny brutto za 1 Mg poszczególnych rodzajów odpadu. 

2. Ceny w ofercie należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.  

VI. Wymagania od Wykonawców 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 1.   Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3.   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4.   Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia. 

VIII. Termin składania ofert 

Do dnia 29 listopada 2019 r. do godz.15.30  na adres Urzędu Gminy w Chotczy, Chotcza – Józefów lub 

w siedzibie Zamawiającego (budynek UG Chotcza, sekretariat). 

Ofertę należy opisać: 

 „Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Chotcza” 

Złożone oferty zostaną otwarte przez zamawiającego w dniu 02 grudnia o godz. 9.00. 

Zlecenie prac i realizacja umowy będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest 

uzależnione od pozyskania środków, tj. dofinansowania zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych, siatki  

i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Chotcza” przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zamawiający zatem zastrzega, że unieważni postępowanie, jeżeli środki które zamierzał przeznaczyć 

na realizację zamówienia nie zostaną mu przyznane przez NFOŚiGW. 

IX. Postanowienia ogólne. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez  
podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Z tego tytułu 
Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 
 
2. Złożenie oferty nie jest wiążące dla Zamawiającego. 

3. Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy 

Chotcza z tytułu otrzymania niniejszego zapytania oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.  

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 

oceny. 

5. Termin związania ofertą - 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  

6. Oferent nie może być związany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

7. Osoba do kontaktu w sprawach niniejszego zapytania: Piotr Drążyk 


