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Łąck, dn. 07.10.2021 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku zaprasza do przedstawienia oferty 

cenowej w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty, o której mowa  

w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: 

„Odebranie i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących  

ze sprzątania terenów publicznych, zgromadzonych na terenie placu Gminnego Zakładu 

Komunalnego w Łącku”. 

I. Oznaczenie Zamawiającego: 

Gmina Łąck – Gminny Zakład Komunalny w Łącku 

reprezentowany przez Kingę Tomasik – Kierownika 

Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku  

ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck 

NIP: 774-29-35-675 

tel.: /24/ 261 43 79 

e-mail: odpady@gzklack.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) dostarczenie na teren Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku (ul. Brzozowa 1,  

09-520 Łąck) – dalej: „GZK w Łącku” kontenera o pojemności co najmniej 7 m³ w celu 

umożliwienia Zamawiającemu zgromadzenia w nim odpadów wielkogabarytowych  

o kodzie: 20 03 07, pochodzących ze sprzątania terenów publicznych – pierwszy 

kontener należy dostarczyć w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia 

przekazania zlecenia; 

2) odbiór załadowanego kontenera z odpadami wielkogabarytowymi  

oraz zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  

lub posiadanymi decyzjami – w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia 

przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego; 

3) Zamawiający szacuje, że w ramach realizacji zamówienia Wykonawca wywiezie  

łącznie 4 szt. kontenerów o pojemności 7 m³; 

4) Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zobowiązany będzie zapewnić 

Zamawiającemu kontener przeznaczony do gromadzenia odpadów o kodzie 20 03 07. 

W związku z tym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dniu odbioru odpadów 
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dostarczył (na wymianę) pusty kontener lub dostarczył go na teren bazy GZK w Łącku 

najpóźniej w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia odebrania odpadów; 

5) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę oględzin 

zgromadzonych odpadów. Oględziny mogą być dokonane wyłącznie za wiedzą 

Zamawiającego. 

 

III. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

w tym posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta 

Gminy Łąck;  

2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić szczelny, zabezpieczony przed wypadaniem  

i niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych transport odbieranych 

odpadów, w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 

3) Wykonawca w dniu odbioru odpadów zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu 

drogą elektroniczną na adres e-mail: odpady@gzklack.pl raport wagowy 

potwierdzający tonaż odebranych odpadów przekazanych do zagospodarowania. 

Raport wagowy powinien zawierać co najmniej: datę i godzinę dokonania pomiaru 

wagowego pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i jego masę (brutto i tara pojazdu), 

kod i nazwę odpadów, masę odpadu netto, nazwę gminy oraz imię, nazwisko i podpis 

osoby sporządzającej dokument; 

4) Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego potwierdzenia przyjęcia odpadów 

w elektronicznym systemie BDO (baza o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami), na podstawie wystawionej przez Zamawiającego – w czasie rzeczywistym 

– elektronicznej karcie przekazania odpadów komunalnych; 

5) Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo po wjechaniu na teren bazy GZK  

w Łącku oraz bezpośrednio przed jej opuszczeniem dokonać pomiaru wagowego 

pojazdu na legalizowanej wadze najazdowej Zamawiającego zlokalizowanej na terenie 

bazy GZK w Łącku (ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck). 

 

IV. Termin realizacji zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować usługę w terminie 30 dni liczonych od dnia 

przekazania zlecenia. 

 

V. Sposób rozliczenia się z Wykonawcą: 

1) obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu należytego wykonania 

wszystkich obowiązków objętych przedmiotem zamówienia będzie wynagrodzenie 

tonażowe, stanowiące iloczyn ilości faktycznie odebranych i zagospodarowanych 

odpadów wielkogabarytowych oraz zaoferowanej przez Wykonawcę stawki 

jednostkowej za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów o kodzie: 20 03 07; 

2) w ramach oferowanej stawki jednostkowej Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym m.in. 

dostarczenie kontenerów, koszty paliwa, koszty zagospodarowania odpadów); 

mailto:odpady@gzklack.pl


 

3) Wykonawca po zakończeniu realizacji zamówienia (tj. po odbiorze ostatniego 

zgłoszonego przez Zamawiającego kontenera i zagospodarowaniu zgromadzonych  

w nim odpadów) uprawniony jest do wystawienia faktury; 

4) do faktury Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć kopię raportów wagowych,  

o których mowa w pkt III ppkt 3 oraz karty przekazania odpadów komunalnych 

potwierdzające rzeczywiście odebraną masę odpadów o kodzie 20 03 07; 

5) Wykonawca do wynagrodzenia na fakturze doliczy obowiązującą stawkę podatku   

VAT określoną w ofercie za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia; 

6) wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze, wystawionej w następujący sposób: NABYWCA: 

Gmina Łąck ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck NIP: 774-29-35-675, ODBIORCA: 

Gminny Zakład Komunalny w Łącku ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck w terminie 14 dni 

roboczych liczonych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury; 

7) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na wystawionej fakturze zapisu: „Odbiór,  

i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących ze sprzątania 

terenów publicznych (gm. Łąck)”; 

8) za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego  

Zamawiającego; 

9) w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z treścią pkt V  

lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania 

płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia  

tej niezgodności, a także w razie potrzeby otrzymania korekty faktury lub noty 

korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres. 

 

VI. Sposób i termin składania ofert: 

1) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2021 r. elektronicznie,  

na adres: odpady@gzklack.pl. W tytule wiadomości proszę zawrzeć numer 

postępowania: GZK.GO.230.05.2021.AF wraz z dopiskiem „oferta”; 

2) ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1  

do niniejszego zaproszenia. 

 

VII. Kryterium oceny ofert: 

Cena – 100% 

Zamawiający przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty uzna tę, w której Wykonawca 

zaoferuje najniższą stawkę jednostkową (cena brutto) za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg 

odpadów o kodzie: 20 03 07. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane  

z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości. 
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VIII. Pozostałe informacje: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny 

na każdy etapie postępowania. 

IX. Załączniki: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


