entrum Usług Wspólnych

w Sulechowie
c Sulechów ul Licealna18a

Sulechów, 12 lutego 2021 r.

CUW.ZP.200.11.2021

WYKONAWCY

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘODBIORU, TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH DO
MIEJSCA DALSZEGO GODPODAROWANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW DLA JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH GMINY SULECHÓW

1. Zamawiający:

1, Przedszkole nr 5 w Sulechowie
2. Przedszkole nr 6 „ Tęczowa Szóstak” w Sulechowie
3. Przedszkole nr 7„ Pod Muchomorskiem” wSulechowie

4. Szkoła Podstawowa w Bukowie
5. Szkoła Podstawowa w Brodach
6. Oddział w Pomorsku
7. Szkoła Podstawowa Kijach

8. Szkoła Podstawowa w Kalsku
9. Szkoła Podstawowa im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach
10. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Bema w Sulechowie
11. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła Il w Sulechowie
12. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie

13. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie
14. Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie

Prowadzacy postepowanie:
Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie.

2.

Sposób porozumiewania się z Zamawiającym
Wszelkiego rodzaju korespondencja przekazywana będzie pisemnie lub email.
Zamówienia Publiczne e-mail: zamowienia@cuwsulechow.pl
Zakres merytoryczny e-mail: a.stankiewicz@cuwsulechow.pl; m. wie ligor@cuwsulechow.pl

3. Tryb zamówienia
str. 1

Postepowanie prowadzone na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 Ustawy ł dnia II września

r, Prawo

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn,zrn )

4.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór odpadów komunalnych,transport do miejsca dalszego
zagospodarowania i zagospodarowanie odpadów dla jednostek organizacyjnychGminy Sulechów
wskazanych w pkt 1 zapytania ofertowego w ilościach i częstotliwościach wskazanych w ćałocćniku
nr 3 do zapytania.
Wykonawca zapewnia odbiór ze wszystkich punktów (adresów) wskazanych przez Zamawiającego z
zapytaniu ofertowym —załącznik nr 3

Wykonawca będzie dokonywał odbioru wraz z załadunkiem odpadów ze wskazamłch przez
Zamawiającego miejsca według jego potrzeb z częstotliwością określoną w załączniku nr 3 tj : odbiór

nastąpi od poniedziałku do piątku w godzinach 7,30 do 15,00, Miejsca te są miejscami
administrowanymi przez Zamawiających na terenie Gminy Sulechów.

Odbiór odpadów komunalnychma odbywaćsię w systemie pojemnikowym (z wykorzystaniem
trwałych pojemników dostarczanychprzezWykonawcę).

Selektywnie

zebrane odpady komunalne (papier, tworzywa sztuczne, opakowania

wielomateriałowe, metale, szkło, bio) —poszczególnefrakcje odpadówzebrane do pojemników
odpowiedniego koloru należy odbierać z wyznaczonych miejsc ich usytuowania, z częstotliwością

podaną w załączniku nr 3. W ramach tej czynności pojemniki należy opróżnićz odpadów i puste
ustawić w miejscu, z którego zostały zabrane,

5. Kolorystykapojemników
Stosuje się następującą kolorystykę pojemników na poszczególne frakcje odpadów:

a)

Pojemniki w kolorze niebieskim, z napisem „papier i tektura" —do gromadzenia odpadów z
papieru,

b)

Pojemniki w kolorze zielonym, z napisem „szkło” —do gromadzenia odpadów ze szkła,

c)

Pojemnikiw kolorze żółtym, z napisem „metale i tworzywa sztuczne” —do gromadzenia two rzyw

sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali,
d)

Pojemniki w kolorze brązowym, z napisem „bioodpady” —do gromadzenia odpadów komunalnych

ulegających biodegradacji/w tym odpadów kuchennych ulegających biodegradacji,
6. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od

01.03.2021.
7. Termin związania ofertą: 30 dni.
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8. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą się starać Wykonawcy, którzy'
posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień.
9. Wymagane dokumenty: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy i dane wykonawcy (załącznik
10. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta musi być sporządzona w języku polskim (każdy dokument sporządzony w innym języku musi być

złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.)
Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygo rem nieważności ,

Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność

z oryginałem.
11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty :
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym piśmie powinien w ocenie

ofertowej ująć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamawiania, niezbędne dla
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym dostarczenie i dzierżawa
pojemników.
12. Miejsce i termin sldadania
Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie ul, Licealna 18 , 66-100 Sulechów, sekretariat, bądź e-mailem
na adres : zamowienia@cuwsulechowpl.
Składanie ofert w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2021 godz. 10:00
Oferty, które wpłynął po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane ,

13, Kryteria oceny -100 %
a) Cena 60%
b) Czas reakcji na konieczność dodatkowego odbioru odpadów poza harmonogramem 40%
-24 godziny— 40 pkt.

-48 godzin— 30 pkt,
-72 godziny— O pkt.

14.1nformacjedotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze naj korzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą ele ktroniczną.

15. Forma płatności i inne warunki dotyczące umowy

1, Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT odpowiednio dla
Zamawiających,
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w terminie 30 dni od daty jej wystawienia przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy.
2. Umowy z wybranym Wykonawcą zostaną zawarte z każdym z Zamawiających, o których mowa w pkt

1 zapytania ofertowego, osobno.

3. Wybrany Wykonawca przedstawiZamawiającemu propozycję umowf,

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcie postępowania bez rozstrzygnięcia na każdym
etapie postępowania bez podania przyczyny.
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Załączniki:

1- formularz oferty
2- dane wykonawcy

3 —zestawienie ilości pojemników i częstotliwości odbioru dla jednostek organizacyjnych.
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