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                   Pacyna, dnia 18 stycznia 2021 r. 
  
Znak: OK.7031.1.2021  

 ZAPYTANIE OFERTOWE  

dla zamówienia publicznego wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 1) 

Zamawiający: Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, NIP: 971-066-41-97  

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi pod nazwą: „Odebranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z Urzędu Gminy w Pacynie oraz gminnych jednostek organizacyjnych w 2021 roku”. 

1. Opis przedmiotu zamówienia:   

1) Przedmiotem zamówienia jest odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych,  
tj. pozostałości z sortowania i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Urzędu Gminy  
w Pacynie oraz z gminnych jednostek organizacyjnych, a także dzierżawa pojemników na odpady 
komunalne, zgodnie z poniższymi wytycznymi,  

2) W ramach realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Wykonawca odbierze i zagospodaruje 
następujące rodzaje odpadów komunalnych:   

a) pozostałości z sortowania;  

b) odpady segregowane (opakowaniowe) obejmujące: tworzywa sztuczne, metale oraz 
opakowania wielomateriałowe; szkło; papier i makulaturę;   

c) bioodpady, stanowiące odpady komunalne.  

3) Szacowana ilość odpadów do odebrania z podziałem na frakcje w 2021 roku:  

Lp. Nazwa i adres jednostki Szacowana ilość odpadów w litrach oraz częstotliwość ich 
odbioru 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7 

 

1. Pozostałości z sortowania: 12 100 l  
(11x1 100 l, przy czym odbiór będzie się odbywał raz w miesiącu 
przez cały rok) 
 
2. Odpady segregowane: 6 600 l 
 
a) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe:  
2 640 l  
(11x240 l, przy czym odbiór będzie się odbywał raz w miesiącu 
przez cały rok) 
 
b) szkło: 1 320 l 
(11x120 l, przy czym odbiór będzie się odbywał raz w miesiącu 
przez cały rok) 
 
c) papier i makulatura: 2 640 l 
(11x240 l, przy czym odbiór będzie się odbywał raz w miesiącu 
przez cały rok) 
 
3. Bioodpady:  1 320 l,  
(11x120 l, przy czym odbiór będzie się odbywał raz w miesiącu 
przez cały rok) 

  



Strona 2 z 8 

 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
Szkoła Podstawowa im. Janusza 
Kusocińskiego w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5 

 

1. Pozostałości z sortowania: 24 200 l  
(22x1 100 l, przy czym odbiór będzie się odbywał raz w miesiącu 
przez cały rok po 2 pojemniki 1100 l) 
 
2. Odpady segregowane: 6 600 l 
 
a) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe: 2 
640 l  
(11x240 l, przy czym odbiór będzie się odbywał raz w miesiącu 
przez cały rok) 
 
b) szkło: 1 320 l 
(11x120 l, przy czym odbiór będzie się odbywał raz w miesiącu 
przez cały rok) 
 
c) papier i makulatura: 2 640 l 
(11x240 l, przy czym odbiór będzie się odbywał raz w miesiącu 
przez cały rok) 
 
3. Bioodpady: 2 640 l,  
(11x240 l, przy czym odbiór będzie się odbywał raz w miesiącu 
przez cały rok) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Przedszkole Samorządowe w Pacynie z 
siedzibą w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21 

 

1. Pozostałości z sortowania: 2 640 l  
(11x240 l, przy czym odbiór będzie się odbywał raz w miesiącu 
przez cały rok)  
 
2. Odpady segregowane:  3 960 l 
 
a) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe :  
1 320 l  
(11x120 l, przy czym odbiór będzie się odbywał raz w miesiącu 
przez cały rok) 
 
b) szkło: 1 320 l 
(11x120 l, przy czym odbiór będzie się odbywał raz w miesiącu 
przez cały rok) 
 
c) papier i makulatura – 1 320 l 
(11x120 l, przy czym odbiór będzie się odbywał raz w miesiącu 
przez cały rok) 
 
3. Bioodpady: 2 640 l,  
(11x240 l, przy czym odbiór będzie się odbywał raz w miesiącu 
przez cały rok) 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
Przedszkole Samorządowe w Pacynie, oddział 
w Luszynie 

 
1. Pozostałości z sortowania: 1 320 l  
(11x120 l, przy czym odbiór będzie się odbywał raz w miesiącu 
przez cały rok)  
 
2. Odpady segregowane:  3 960 l 
 
a) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe:      
1 320 l  
(11x120 l, przy czym odbiór będzie się odbywał raz w miesiącu 
przez cały rok) 
 
b) szkło: 1 320 l 
(11x120 l, przy czym odbiór będzie się odbywał raz w miesiącu 
przez cały rok) 
 
c) papier i makulatura – 1 320 l 
(11x120 l, przy czym odbiór będzie się odbywał raz w miesiącu 
przez cały rok) 
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3. Bioodpady – 1 320 l,  
(11x120 l, przy czym odbiór będzie się odbywał raz w miesiącu 
przez cały rok) 
 

 

4) Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji zamówienia ilość odpadów komunalnych do 
odebrania i zagospodarowania może ulec zmianie. W przypadku wystawienia do odbioru 
większej ilości odpadów komunalnych niż szacunkowa (pkt 3 powyżej), Wykonawca odbiera 
wszystkie udostępnione odpady, 

5) Wykonawca sporządzą harmonogram odbioru odpadów komunalnych uwzględniając  
podaną częstotliwość odbioru i dostarcza go w formie elektronicznej Zamawiającemu  
w terminie 4 dni od dnia podpisania umowy,  

6) Wykonawca powinien wykonywać usługę w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym 
prawem miejscowym, w tym w szczególności zgodnie z zapisami:   

a) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439),   

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),  

c) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), 

d) Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1895),   

e) Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1114), 

f)  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1742),  

g) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 10),   

h) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028), 

i)     Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. ws. poziomów recyklingu,  
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji  
odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167),   

j)     Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. ws. poziomów ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 
oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2412),   

k) Uchwały Nr 61/XI/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie  
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacyna  
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14393).   

7) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia 
odpadów komunalnych:  

Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7  

➢ 1 pojemnik o pojemności 1100 l z napisem „Pozostałe z sortowania” na pozostałości z sortowania; 
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Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5  

➢ 3 pojemniki o pojemności 1100 l z napisem „Pozostałe z sortowania” na pozostałości z 
sortowania; 

➢ 1 pojemnik koloru żółtego o pojemności 240 l z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” na      
tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;  

➢ 1 pojemnik koloru zielonego o pojemności 120 l z napisem „Szkło” na szkło;   

➢ 1 pojemnik koloru niebieskiego o pojemności 240 l z napisem „Papier i makulatura” na papier       
i makulaturę;   

➢ 1 pojemnik koloru brązowego o pojemności 240 l z napisem „Bio” na bioodpady;  

Przedszkole Samorządowe w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21  

➢ 1 pojemnik o pojemności 240 l z napisem „Pozostałe z sortowania” na pozostałości z sortowania; 

➢ 1 pojemnik koloru żółtego o pojemności 120 l z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” na tworzywa 
sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;  

➢ 1 pojemnik koloru zielonego o pojemności 120 l z napisem „Szkło” na szkło;   

➢ 1 pojemnik koloru niebieskiego o pojemności 120 l z napisem „Papier i makulatura” na papier  
i makulaturę;   

➢ 1 pojemnik koloru brązowego o pojemności 240 l z napisem „Bio” na bioodpady; 

Przedszkole Samorządowe w Pacynie, oddział w Luszynie  

➢ 1 pojemnik o pojemności 120 l z napisem „Pozostałe z sortowania” na pozostałości z sortowania; 

➢ 1 pojemnik koloru żółtego o pojemności 120 l z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” na tworzywa 
sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe; 

➢ 1 pojemnik koloru zielonego o pojemności 120 l z napisem „Szkło” na szkło;   

➢ 1 pojemnik koloru niebieskiego o pojemności 120 l z napisem „Papier i makulatura” na papier  
i makulaturę;   

➢ 1 pojemnik koloru brązowego o pojemności 120 l z napisem „Bio” na bioodpady.   
 
w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. 

8) Zamawiający dopuszcza przejściowe stosowanie innych kolorów pojemników jeśli jest to zgodne 
z obowiązującym prawem. W tym przypadku pojemniki należy oznaczyć w sposób jasno 
określający ich przeznaczenie dla składowania właściwego rodzaju odpadów. 

9) W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu, Wykonawca przez cały okres realizacji 
zamówienia zobowiązany jest wyposażyć wszystkie gminne jednostki organizacyjne  
w odpowiednią liczbę pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. 

10) Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych muszą spełniać następujące 
parametry techniczne:   

➢ stan: nowy i/-lub używany;  

➢ przystosowane do zbierania odpadów komunalnych tj. posiadające konstrukcję zaczepu 
umożliwiającą ich opróżnienie przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem „chwytaków 
grzebieniowych” (zapewniające kompatybilność ze śmieciarką); 
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➢ spełniające wszelkie normy przewidziane przepisami prawa w zakresie urządzeń  (pojemników) 
do gromadzenia odpadów komunalnych;   

➢ wyposażone w koła umożliwiające przemieszczanie;   

➢ kompletne (tj. wyposażone w koła jezdne, pokrywy, posiadające uchwyty); 

➢ nieposiadające wad uniemożliwiających gromadzenie w nich odpadów komunalnych oraz wad 
uniemożliwiających ich wykorzystanie do zbiórki odpadów komunalnych;   

➢ wykonane z trwałego materiału, w szczególności z metalu lub tworzywa sztucznego;  

➢ czyste.  

11) Wykonawca w ramach wykonywania usługi zobowiązany jest nie mieszać selektywnie  
zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami  
komunalnymi/pozostałościami z sortowania, 

12) Zakazuje się mieszania poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 

13) Odbiór odpadów komunalnych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 
jednostek z miejsc wskazanych przez Zamawiającego, 

14) Wykonawca realizując odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zobowiązany jest do 
uzyskania od osób wyznaczonych przez Zamawiającego lub osób przekazujących odpady, 
pisemnych potwierdzeń zrealizowania odbioru odpadów komunalnych. Wzór druku 
potwierdzenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie 5 dni od dnia 
podpisania umowy, 

15) W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych w terminie wyznaczonym w harmonogramie 
odbioru lub niewłaściwej realizacji usługi Zamawiający zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia  
w terminie 2 dni roboczych od momentu ich wystąpienia. Wykonawca w terminie 3 dni 
roboczych zobowiązany jest rozpatrzeć ww. zgłoszenie oraz wykonać w tym terminie odbiór. 
Opóźnienia będą skutkowały nałożeniem kar umownych,  

16) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot niniejszego zamówienia zgodnie  
z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi, 

17) Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł przez cały 
okres realizacji umowy, 

18) Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do szczególnego  
porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi  
z pojemników i/-lub pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu odpadów komunalnych, 

19) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi 
odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego 
przeładunku odpadów, zbieraniem odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-prawnych 
związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy 
prowadzącemu działalność w zakresie odzysku  lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

20) Wykonawca realizując odbiór odpadów komunalnych zobowiązany jest po jego wykonaniu do 
ustawienia opróżnionego pojemnika w miejscu, z którego został on odebrany, 

21) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić swoją działalność w sposób niepowodujący  
zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczenia tras wywozu, hałasu i zapylenia 
oraz uszkodzeń infrastruktury technicznej ponad normy przewidziane obowiązującym prawem,  
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22) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej dokumentacji związanej  
z wykonywaniem przedmiotu umowy, potwierdzającą wykonanie usługi zgodnie z wymaganiami 
określonymi przepisami prawa, 

23) Podstawą do rozliczenia wynagrodzenia są faktury prawidłowo wystawione przez  
Wykonawcę jeden raz w miesiącu, płatne przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie  
14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest 
każdorazowo dołączyć potwierdzenia odbioru odpadów, o których mowa w pkt 14 niniejszego 
zapytania, 

24) Wykonawca zobowiązany jest ewidencjonować ilości odbieranych odpadów komunalnych  
w poszczególnych frakcjach odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej gminy; dla jednostek 
wymienionych w pkt 3 zapytania ofertowego wystawi odrębne faktury, doliczając miesięczny 
koszt dzierżawy pojemników, 

25) Faktury dla Gminy Pacyna powinny być wystawione w następujący sposób:   
Nabywca: Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna   
Odbiorca: Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, 

26) Faktury w przypadku gminnych jednostek organizacyjnych powinny być wystawione  
w następujący sposób:   
Nabywca: Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna   
Odbiorca: Nazwa jednostki, adres, kod pocztowy,  

27) W przypadku, gdy faktura nie spełni wymagań pod względem merytorycznym lub  
rachunkowym, zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, 

28) Jako datę zapłaty faktury strony umowy przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego  
Zamawiającego,  

29) W ofercie należy podać ceny jednostkowe za jednorazowy odbiór i zagospodarowanie  
odpadów z poszczególnych pojemników, stawkę za miesięczną dzierżawę 1 szt. pojemnika oraz 
łączną kwotę zamówienia. Cena podana w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 musi zawierać 
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z obowiązujących 
przepisów oraz postawionych przez Zamawiającego wymogów, 

2. Warunki udziału w postępowaniu: 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pacyna, o którym mowa  
w art. 9b, art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), prowadzonego przez Wójta Gminy Pacyna; 

b) posiadają wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), prowadzonego przez właściwego miejscowo 
Marszałka Województwa, w związku z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy w zakresie 
transportu odpadów; 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli  
Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował bazą magazynowo 
- transportową, która spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122); 
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d) posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów, 
wydane przez właściwy organ, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia  
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), w tym w szczególności art. 232  
w przypadku, gdy Wykonawca zamierza zbierać odpady komunalne, prowadzić odzysk lub 
unieszkodliwianie odpadów komunalnych we własnym zakresie. W przypadku, gdy 
Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi, w celu ich odzysku lub 
unieszkodliwiania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym 
zezwolenie w tym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady 
innemu podmiotowi, prowadzącemu odzysk lub unieszkodliwianie poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem 
posiadającym zezwolenie w tym zakresie, wynikające z obowiązujących przepisów prawa; 

e) posiadają umowę/-y z instalacją/-ami komunalną/-ymi na przyjmowanie odebranych od 
właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

2) Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:            

a) formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1;  

b) oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pacyna,  
o którym mowa w art. 9b, art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), prowadzonego przez Wójta Gminy Pacyna; 

c) oświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), prowadzonego przez 
właściwego miejscowo Marszałka Województwa, w związku z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. 
ustawy w zakresie transportu odpadów; 

d) oświadczenie o posiadaniu bazy magazynowo – transportowej i tytułu prawnego do 
niezakłóconego korzystania z terenu bazy oraz do eksploatowania jej na cele będące 
przedmiotem zamówienia, nie krócej niż do dnia zakończenia umowy;  

e) zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów, wydane przez 
właściwy organ, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), w tym w szczególności art. 232 w przypadku, gdy 
Wykonawca zamierza zbierać odpady komunalne, prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie 
odpadów komunalnych we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza 
przekazywać odpady innemu podmiotowi, w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania, 
powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym 
zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi, 
prowadzącemu odzysk lub unieszkodliwianie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, 
powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym 
zakresie, wynikające z obowiązujących przepisów prawa;     

f) kopie umów/-y z instalacjami/instalacją komunalnymi/komunalną na przyjmowanie  
odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów  
komunalnych/pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa 

g) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  
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h) pełnomocnictwo potwierdzające uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy przez osoby 
podpisujące ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Załączone 
do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

i) oświadczenie, że w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie posiadał polisę od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie 
niższą niż 50 000 zł. 

3. Termin realizacji zamówienia: od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena – 100 % 

5. Sposób przygotowania oferty:   

1) każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę w formie pisemnej na formularzu  
ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, w zamkniętej kopercie  
z opatrzonym opisem: „Zapytanie ofertowe na odebranie i zagospodarowanie odpadów  
komunalnych z Urzędu Gminy w Pacynie oraz gminnych jednostek organizacyjnych w 2021 
roku”. 

2) oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy  
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym  
dokumencie właściwym dla jego formy organizacyjnej. 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 16 
(Sekretariat) do 26 stycznia 2021 r. do godz. 10:00. W przypadku przesłania oferty za 
pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data wpływu oferty do Urzędu.  

7. Termin otwarcia ofert: 26 styczeń 2021 r., godz. 10:15. 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:  Przemysław Lisiecki, tel. 24 285 80 54 lub 
530 592 025, e-mail: gmina@pacyna.mazowsze.pl 

9. Sposób przygotowania oferty:  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcą w celu  
uzupełnienia lub doprecyzowania oferty. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania zapytania ofertowego bez podania  
przyczyny. 

               
Załączniki:  

1) załącznik nr 1 - formularz ofertowy; 
2) załącznik nr 2 - projekt umowy;  
3) załącznik nr 3 - obowiązek informacyjny RODO; 
4) załącznik nr 4 - uchwała nr 95/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz 
odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Pacyna (Dz. U. Woj. Maz. poz. 12788). 

    
 

 
     

   Z up. WÓJTA  
(-) mgr Waldemar Jan Rachubiński 

SEKRETARZ GMINY 
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