Powiat Siemiatycki,
ul. Legionów Piłsudskiego3,
17-300 Siemiatycze

Siemiatycze dn. 22 .01. 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z posesji Starostwa Powiatowego
w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3.”
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącym załącznik do
Zarządzenia nr 1/2017Starosty Siemiatyckiego z dnia 10.01.2017 r.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Siemiatycki,
ul. Legionów Piłsudskiego3,
17-300 Siemiatycze , woj. podlaskie,
zwany dalej „Zamawiającym”, Zaprasza do składania ofert.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na odbiorze niesegregowanych odpadów
komunalnych transportem Wykonawcy z posesji Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul.
Legionów Piłsudskiego 3.
Usługa obejmuje:
 wyposażenie w pojemniki do składowania odpadów bez dodatkowych opłat,
 załadunek i wywóz stałych odpadów komunalnych z pojemników,
 uprzątnięcie nieczystości luzem, powstałych w wyniku ładowania bądź opóźnionego wywozu,
 odstawienie opróżnionych pojemników w miejsce do tego wyznaczone,
Wywóz stałych odpadów komunalnych odbywać się będzie z pojemników będących własnością
wykonawcy. Pojemniki powinny być w dobrym stanie technicznym, wykonane z tworzywa sztucznego
lub z metalu jak również posiadać opis oraz oznaczenie logo wykonawcy. Wykonawca zapewni
bezpłatną wymianę pojemników uszkodzonych.
Przewidywana ilość pojemników do ciągłej dyspozycji zamawiającego w okresie trwania umowy:
- min. 2 szt. - pojemniki o pojemności 1100 l,
W związku z dużą ilością odpadów biurowych tj. papier, makulatura zaleca się, aby jeden z dwóch
wymaganych pojemników 1100 l, przeznaczony był na tego typu odpady.

III. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu oraz złożą następujące dokumenty i oświadczenia dotyczące:
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1) aktualne zezwolenie, decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów
komunalnych;
Uwaga: ww. należy dołączyć do oferty.
2) oświadczenie (zał. numer 1 do zapytania ofertowego formularz oferty) potwierdzających, że
Wykonawca:
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje lub będzie dysponował potencjałem
technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.
 zapoznał się z zapytaniem ofertowym – (w tym - opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnosi do
niego zastrzeżeń
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia 01.02.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.
V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek
przekazywać wyłącznie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Korespondencję związaną
z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
 Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3 , 17-300 Siemiatycze,
 faks: 85 65 66 501,
 e-mail: zp@siemiatycze.pl (z dopiskiem „odbiór odpadów komunalnych stałych niesegregowanych z
posesji Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3)
VI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘZ WYKONAWCAMI
Zamawiający wyznacza do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Walentyna Tararuj - tel. 85 65 66 512, e-mail: zp@siemiartycze.pl
2. Marek Kałucki
- tel. 85 65 66 535, e-mail: m_kalucki@wp.pl
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami, wg wzoru Formularza ofertowego, który stanowi
Załącznik Nr 1..
2. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną dla ważności, oferty jak i załączniki należy złożyć
w formie skanów, gdzie będą widoczne podpisy złożone przez upoważnione osoby.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3 ,
Punkt Obsługi Klienta - parter, dopuszcza się też formę elektroniczną z zastrzeżeniem Rozdz. VII pkt 2,
na adres e-mail zp@siemiatycze.pl lub fax 85 6566501 w terminie:
- do dnia 29.01.2018 r. do godz. 11.00
2. Wszystkie oferty złożone po terminie podanym w ust. 1 niniejszego rozdziału, zostaną przez
Zamawiającego zwrócone.
3. Otwarcie ofert w dniu 29.01.2018 r. o godzinie 11.30 w siedzibie Zamawiającego w Siemiatyczach
przy ul. Legionów Piłsudskiego 3 - pokój nr 202 II p.
4. W przypadku korespondencyjnego składania ofert Wykonawca powinien zamieścić ofertę, w kopercie
która powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:
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POWIAT SIEMIATYCKI
ul. Legionów Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
Oferta-- na odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych niesegregowanych
z posesji Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów
Piłsudskiego 3”
- Nie otwierać przed 29.01.2018 r. godz. 11:30.
Koperta powinna dodatkowo zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca poda cenę ofertową na Formularzu oferty, zgodnie z wzorem Zał. Nr 1.
Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT za 1 pojemnik 1100 l .
2. Cenę należy kalkulować w oparciu o wszystkie wymogi o których mowa w niniejszym zapytaniu oraz
wzorze umowy.
3. Cena ofertowa musi być podana w złotych, cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku) i nie może
ulec zmianie przez okres trwania umowy.
4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze
umowy - która stanowią Załącznik Nr 2.
X. KRYTERIUM WYBORU OFERT I ZNACZENIE
1. Celem wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje kryterium cena - znaczenie 100 %.
2. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto
wskazaną w ofercie Wykonawcy.
3. W prowadzonym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę
oraz spełni wszystkie wymagania wynikające z zapytania ofertowego i opisu przedmiotu zamówienia.
4. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie
z ceną przedstawioną w ofercie.
5. Należność uregulowana będzie na podstawie wystawionej faktury VAT, przelewem bankowym
z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
6. Płatność za przedmiot oferty nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury.
XI. INFORMACJE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny.
3. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 4.

załączniki do zapytania ofertowego:
Nr 1 – formularz oferty.
Nr 2 – wzór umowy.

Starosta
Jan Zalewski
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