
 
OGŁOSZENIE O  WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO

  
ZAMAWIAJĄCY -  Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek  1,  09-400 Płock
zaprasza  do  składania  ofert  na:  Odbiór  odpadów  komunalnych  z  obiektów  Urzędu  Miasta
Płocka w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia– w załączeniu.

II.   W  arunki udziału w postępowaniu:  

Wykonawca musi  posiadać zezwolenie właściwych organów na świadczenie usług w zakresie

transportu  odpadów komunalnych  zgodnie  z  ustawą o  odpadach  (  dokument  ten  zostanie

przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy).

III.  Termin realizacji zamówienia – od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

IV. Obowiązująca stawka podatku VAT – 8%

V. OSOBY  DO  KONTAKTU

Osoby uprawnione do kontaktu:
- w zakresie przedmiotu zamówienia – Wiesława Jarząbkowska ( tel. 24–36-71-817 )
- w sprawach formalnych – Anna Regulska (tel. 24 367-14-61)

VI. Do oferty należy załączyć:

1. Formularz  ofertowy  zawierający:  nazwę  i  adres  Wykonawcy,  cenę  brutto  za  wykonanie
zamówienia, z podpisem i pieczątką osób uprawnionych – Załącznik Nr 1
2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności  gospodarczej,  potwierdzający  dopuszczenie  wykonawcy  do  obrotu  prawnego,
wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 
3.  Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z
załączonych  dokumentów  (należy  jednak  załączyć  dokumenty,  z  których  wynikać  będzie
ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw – odpisy z właściwego rejestru). Załączone
do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę (z wyjątkiem pełnomocnictwa – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).

VII. Miejsce i termin składania ofert
Urząd Miasta Płocka, Płock, ul. Zduńska 3, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 – do dnia
13.10.2014 r. do godz. 10.00.

   



    Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na
Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia :

Oferta na: Odbiór odpadów komunalnych z obiektów Urzędu Miasta Płocka w
okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Nie otwierać przed dniem  13 października 2014 r.  godz. 10.30

Koperta  wewnętrzna  oprócz  opisu  jw.  winna  zawierać  nazwę  i  adres  Wykonawcy,  aby
Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

VIII. Kryteria oceny ofert

Ofertą najkorzystniejszą bedzie oferta , która otrzyma największa ilość punktów obliczoną
wg wzoru:

Cn ( max. 100 pkt.)= C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7
a) pojemnik 1100 l (zmieszane odpady komunalne)

C1=Cena najnizsza z oferowanych/Cena ofertowa x 68 pkt. =......pkt

b) pojemnik 1100 l (makulatura)

C2=Cena najniższa z oferowanych/Cena ofertowa x 5 pkt. =......pkt

c) pojemnik 1100 l ( tworzywa sztuczne, metale, opakowaniawielomateriałowe) 

C3=Cena najniższa z oferowanych/Cena ofertowa x 4 pkt. =......pkt

d) pojemnik 240 l ( zmieszane odpady komunalne)

C4=Cena najniższa z oferowanych/Cena ofertowa x 15 pkt. =......pkt

e) pojemnik 240 l (makulatura)

C5=Cena najniższa z oferowanych/Cena ofertowa x 4 pkt. =......pkt

f) pojemnik 240 l ( tworzywa sztuczne, metale, opakowaniawielomateriałowe) 

C6=Cena najniższa z oferowanych/Cena ofertowa x 4 pkt. =......pkt

Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

/-/ Dagmara Bednarska



FORMULARZ OFERTOWY

                                    
Przedmiot zamówienia

Odbiór odpadów komunalnych z obiektów
Urzędu Miasta Płocka w okresie od 01.01.2015

roku do 31.12.2015 roku.

Zamawiający Gmina-Miasto Płock
Pl. Stary Rynek 1 , 09-400 Płock 

Wykonawca 

Cena ofertowa  brutto ( cyfrowo) w zł 
za jednokrotny wywóz odpadów z 
jednego pojemnika w zł:

a)  pojemnik  1100  l  (zmieszane  odpady
komunalne)

......................................zł

b) pojemnik 1100 l (makulatura)

......................................zł

c) pojemnik 1100 l ( tworzywa sztuczne, metale,
opakowaniawielomateriałowe) 

......................................zł
d) pojemnik 240 l ( zmieszane odpady komunalne)

......................................zł

e) pojemnik 240 l (makulatura)

......................................zł

f)  pojemnik  240 l  (  tworzywa sztuczne,  metale,
opakowaniawielomateriałowe) 

......................................zł 

Termin realizacji
zgodnie z ogłoszeniem

 

Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy na 
podstawie odpowiednich dokumentów.

1. ............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................



                                                             

1. Oferujemy  wykonanie  prac  objętych  zamówieniem,  zgodnie  z  wymogami  Opisu
przedmiotu  zamówienia  pn.  Odbiór  odpadów  komunalnych  z  obiektów  Urzędu
Miasta Płocka w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją i zdobyliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.
3.  Oświadczamy,  że  posiadamy  zezwolenie  właściwych  organów  na  świadczenie  usług  w
zakresie  transportu  odpadów komunalnych  zgodnie  z  ustawą o  odpadach  (  dokument  ten
zostanie przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy) a odpady będą wywożone
pojazdami  spełniającymi  wymogi  określone  przepisami  prawa  o  ruchu  drogowym,
posiadającymi  aktualne  badania  techniczne  uprawniające  do  wywozu  oraz  nieodpłatnie
udostępnimy stosowną ilość pojemników.

3. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. .........................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

3. .........................................................................................................................

data: ..................................                              Podpis:
                                                                       (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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