
ZAPYTANIE OFERTOWE  

Nr RGN.042.1.2020.MIS 

„USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, 

OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG” 

 

Łaszczów, dnia 03 lipca 2020 r. 
 

Gmina Łaszczów zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego odbiór oraz 

poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folia rolnicza, 

siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag) z obszaru gminy 

Łaszczów, zgodnie z poniższą specyfikacją. 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych – wartość 

zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 30.000 euro (art.4, pkt 8 ustawy). 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Gmina Łaszczów,  

Łaszczów, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów 

telefon: 84 6611505, 6611508; faks: 84 6611050 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:   

1. Zadanie jest realizowane w ramach programu priorytetowego 2.8 Usuwania folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej i finansowane będzie ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

2. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, 

opakowania po nawozach i typu big bag) z obszaru gminy Łaszczów, w następującym zakresie:  

1) odbiór odpadów z PSZOK w Łaszczowie, ul. Przemysłowa 9, 22-650 Łaszczów (do którego 

mieszkańcy we własnym zakresie będą dostarczać odpady), 

2) transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie 

/ unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej wraz  

z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów – 

określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r., 797 ze zm.),  

z zastosowaniem wzoru karty przekazania odpadu (załącznik 5a ustawy). 

3. Szacunkowa zdeklarowana przez rolników ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub 

poddania odzyskowi wynosi 20 Mg. 

Lp. Kod odpadu Nazwa Ilość (Mg) 

1 2 3 4 

1. 02 01 04 Folia rolnicza 5,5 

2. 02 01 04 Siatka do owijania balotów 1,0 

3. 02 01 04 Sznurek do owijania balotów 1,0 

4. 02 01 04  Opakowania po nawozach 4,0 

5. 02 01 04  Opakowania typu big bag 8,5 

RAZEM 20,0 

4. Podane powyżej ilości odpadów są szacunkowe. W trakcie realizacji zamówienia ilość odpadów 

może ulec zmianie, na skutek dokonania faktycznego pomiaru masy usuwanych odpadów podczas 

realizacji zadania.  

1) W okresie realizacji zamówienia nie przewiduje się minimalnej, ani maksymalnej gwarantowanej 

ilości zgłoszonych wielkości. 

2) Ostateczna ilość odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach oraz typu big bag pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Łaszczów 

usuniętych lub odzyskanych w ramach niniejszego zamówienia zależy od faktycznej ich wagi.  



5. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia: 

1) ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz 

opakowań po nawozach i typu big bag przy użyciu własnych posiadających legalizację urządzeń, 

2) załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów oraz opakowań po nawozach i typu big bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania 

usługi z w/w odpadów, 

3) transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz 

opakowań po nawozach i typu big bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami 

transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów, 

4) rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz 

opakowań po nawozach i typu big bag do odzysku lub unieszkodliwienia. 

6. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą 

cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.  

7. Odbiór odpadów winien odbyć się w uzgodnieniu z Zamawiającym, min. w trzech terminach.  
 

II. W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO: 

1. Spisania z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów (folii rolniczych, siatki  

i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu big bag), którego jeden egzemplarz 

przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane: 

1) imię i nazwisko właściciela posesji / użytkownika dostarczającego odpady, 

2) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady,  

3) datę odbioru, 

4) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na: folie rolnicze (białe, czarne), siatki do owijania balotów, 

sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz opakowania typu big bag, 

5) podpis właściciela posesji / użytkownika, 

6) podpis odbierającego (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez właściciela firmy ze 

wskazaniem pełnionej funkcji wraz z pieczęcią firmową odbierającego. 

2. Do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66, 67 ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r.,797 ze zm.) z zastosowaniem wzorów 

dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 roku  

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r.,  

poz. 819).  

3. Wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie 

prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe  

i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności do przekazania 

Zamawiającemu oryginałów kart przekazania odpadów, osobno dla każdego z właścicieli 

nieruchomości, którzy przekazali odpady (z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz 

opakowań po nawozach i typu big bag) oraz kart przekazania odpadów (z folii rolniczych, siatki  

i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu big bag) poddanych odzyskowi lub 

unieszkodliwieniu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od 

Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady. 

5. Wszelkie działania lub czynności nieopisane powyżej, a wynikające z procedur określonych  

w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania 

zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach 

i terminie wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

III. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ 

NASTĘPUJĄCE WARUNKI: 

1. Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem. 



2. Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. 

4. Posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione, jeżeli: 

1) Oferent przedłoży dokument poświadczający posiadane uprawnienia do wykonywania 

działalności lub czynności objętej zamówieniem – dot. pkt 1 

2) Oferent podpisze oświadczenie o spełnianiu pkt 2-4 znajdujące się w części Oferty cenowej.  

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Data rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy. 

2. Data zakończenia realizacji zamówienia: 30 września 2020 roku 

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę cenową należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie  

z formą reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym 

dla formy organizacji firmy Oferenta, w przypadku podpisania przez pełnomocnika do Oferty należy 

dołączyć stosowne pełnomocnictwo – potwierdzone za zgodność z oryginałem.  

3. Dołączane przez Oferenta do Oferty cenowej inne dokumenty i załączniki powinny zostać 

potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

4. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i dostarczenia oferty.    

5. Oferta składana w wersji papierowej musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie 

„Oferta cenowa na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu big bag”, w przypadku składania Oferty cenowej droga elektroniczną 

w temacie e-maila należy wpisać: „Oferta cenowa na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki  

i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag” 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem:  

1) poczty elektronicznej na adres: sekretariat@laszczow.pl, lub 

2) osobiście / pocztą na adres: Urząd Miejski w Łaszczowie, Łaszczów, ul. Chopina 14, 22-650 

Łaszczów (sekretariat)  

2. Termin składania ofert upływa z dniem: 15 lipca 2020 roku.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę. 

 

VII. OCENA OFERT  

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 5 dni roboczych od wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 

do dnia 22 lipca 2020 roku. 

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści przedmiotu zamówienia. 

3. Jeżeli oferent złożył formularz oferty bez wymienionych załączników lub dokumentów oraz   

pełnomocnictwem (jeżeli dotyczy), lub przedstawione załączniki są niekompletne Zamawiający 

wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu. 

4. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają warunki określone przez 

Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zawierają wymagane załączniki.  

5. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:   

Cena ofertowa (KC) – 100% 
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Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad 1% = 1pkt 

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:  

KC = CN / COB x 100 

gdzie:  

KC – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena” 

CN – najniższa zaoferowana cena brutto za cały przedmiot zamówienia, spośród wszystkich ofert 

spełniających warunki Zamawiającego  

COB – cena zaoferowana w badanej ofercie za cały przedmiot zamówienia   

6. Protokół z rozstrzygnięcia ofert zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  

w Łaszczowie. 

7. Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu  

i terminie podpisania umowy. 

8. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana przesłał ofertę drogą elektroniczną, zobowiązany jest 

przed podpisaniem umowy dostarczyć wersję papierową kompletnej oferty. 

9. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 

badania i oceny. 

 

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art.13, ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), dalej „RODO” Zamawiający 

informuje, że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Łaszczowa. Dane kontaktowe: Łaszczów, 

ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów, tel. 84 6611505, 6611508 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Łaszczów jest Pani Katarzyna Piórko e-mail: 

iod@laszczow.pl 

3. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6, ust.1, lit.c RODO, w celach 

związanych z realizacją niniejszego zapytania ofertowego – Zapytanie Ofertowe Nr 

RGN.042.1.2020.MIS pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu big bag.  

4. W odniesieniu do Pana / Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO 

5. Posiada Pan / Pani:  

1) Na podstawie art.15 RODO – prawo dostępu do własnych danych osobowych    

2) Na podstawie art.16 RODO – prawo do sprostowania własnych danych osobowych  

3) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan / 

Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem 

6. Nie przysługuje Panu / Pani:  

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO. W 

przypadku gdy wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące, 

wykonawca w celu zapewnienia, że wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osób trzecich, których dane zostały przekazane w związku z udziałem 

wykonawcy w postepowaniu złoży wraz z ofertą oświadczenie na Załączniku Nr 1 o wypełnieniu 

przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO.  
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IX. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia bez 

wyboru wykonawcy na każdym etapie postępowania – zgodnie z art. 701 §3 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.)  

2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 84 6611505, 6611508 (wew. 42)   

 

 

Burmistrz Łaszczowa  

Aleksandra Pietrasz  


