
 

 

 

        DPS „SMREK” 
 

Znak: DPS/AG/271/27/18/DS                                Zaskale, 13 grudnia 2018 r. 

 

 

Zapytanie  ofertowe dla zamówienia publicznego  

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro 

            

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie              

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp dla zamówienia, którego wartość nie przekracza  równowartości 30 000 euro,  

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. K.K. Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, w celu 

„Rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert wykonania zamówienia obejmującego:  

 

 „Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu DPS „Smrek” w Zaskalu,                           

ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary "  

 

Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Zaskalu, ul. Kardynała Karola 

Wojtyły 136, 34-424 Szaflary 

Przedmiot zamówienia: Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych 

Opis przedmiotu zamówienia Realizacja usługi polegającej na odbiorze odpadów 

komunalnych niesegregowanych transportem 

Wykonawcy z siedziby Domu Pomocy Społecznej 

„Smrek” w Zaskalu. 
Usługa obejmuje:  

1) załadunek i wywóz stałych odpadów 

komunalnych z pojemników, 

2) uprzątnięcie nieczystości luzem, powstałych             

w wyniku ładowania bądź opóźnionego wywozu, 

3) odstawienie opróżnionych pojemników na 

miejsce, 

4) utylizację odpadów (zrzut na składowisko 

odpadów), 

Wywóz stałych odpadów komunalnych odbywać się 

będzie z pojemników będących własnością Wykonawcy. 

Pojemniki powinny być w dobrym stanie technicznym, 

jak również posiadać opis oraz oznaczenie logo 

wykonawcy.  

Częstotliwość odbioru odpadów 1 raz w tygodniu około 3 szt. pojemników 

o pojemności 1100 l  

Termin wykonania zamówienia: 02.01.2019 r. – 31.12.2019r. 

Termin składania ofert: 18 grudnia 2018 r.  

Miejsce składania ofert: DPS „Smrek” Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 

34-424 Szaflary- sekretariat 

 



Warunki udziału w realizacji 

zamówienia: 
1) nieodpłatne udostępnienie pojemników w ilości 3 

sztuk o pojemności 1100 litr na czas trwania umowy, 

2) wywóz odpadów w cenach brutto określonych przez 

Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą,  niezmienną 

przez cały okres realizacji umowy 

3) Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów 

dotyczących postępowania z odpadami oraz 

przepisów ochrony środowiska, 

Oświadczenia i dokumenty 

potwierdzające spełnienie przez 

wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu: 

1) prawidłowo wypełniony i podpisany kwestionariusz 

ofertowy (załącznik  nr 1)  

Osoba upoważniona do kontaktów 

w sprawie zamówienia 

Dorota Sularz, tel. 18 266 12 60, 

e-mail: dpssmrek@nowotarski.pl 

Kryterium oceny ofert : Cena 100% 
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