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Krotoszyce, 25.05.2020 r. 
 

Zapytanie cenowe 

 
Wójt Gminy Krotoszyce zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych w ramach zadania 

„Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 
nawozach i typu Big Bag 

 
 
Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej” i finansowane będzie ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu 

Gminy Krotoszyce, w tym: zebranie, spakowanie (zabezpieczenie) załadunek, ważenie, odbiór  

i transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia, rozładunek  

i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej: folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu 

Big-Bag wraz z kosztami unieszkodliwienia oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji 

odpadów. 

 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) ważenie odbieranych odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz 

opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń; 

 

2) załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania 

usługi z w/w odpadów; 

 

3) transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz 
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opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami 

transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów; 

 

4) rozładunek i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia. 

Złożona oferta powinna obejmować koszty całego zakresu zadania. 

 

Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Zakres usługi obejmuje załadunek z miejsca składowania, transport i recykling lub odzysk z terenu 

gminy Krotoszyce w zadeklarowanej przez mieszkańców ilości skorygowanej o rzeczywista 

wartość ustaloną podczas ważenia, określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 

potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz.1673) – „Karta przekazania odpadu”.  

Prace wykonywać będą osoby posiadające stosowne uprawnienia.  

 
Kod odbioru odpadu: 02 01 04 
 
Zadeklarowana przez rolników ilość odpadów: 
 
– odpady z folii rolniczej– 14,84 Mg 
– odpady z siatki – 7,85 Mg 
– odpady – sznurek – 0,618 Mg 
– odpady po nawozach i typu Big – Bag – 5,5 Mg 
 
Podane powyżej ilości odpadów są szacunkowe. 
 
W trakcie realizacji zamówienia ilość odpadów może ulec zmianie. 
 
3. Zamawiający wskaże miejsce lub miejsca na terenie Gminy Krotoszyce, do których rolnicy 
zobowiązani będą dostarczyć odpady lub ich poszczególne frakcje we własnym zakresie  
w uzgodnionym terminie ich odbioru.  
 
 
 
4. Dodatkowe wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: 
 
1) Wykonawca zobowiązany będzie spisać z każdym rolnikiem dostarczającym odpady protokół 
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odbioru, którego jeden podpisany egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół powinien 
zawierać: 
- imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady,  
- adres osoby, 
- datę odbioru, 
- wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na poszczególne frakcje, 
- podpis osoby dostarczającej odpady, 
- podpis i pieczęć Wykonawcy.  
 
2) Prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów określoną art. 66 i 67 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 25kwietnia 2019 r.  w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 819).  
 
3)Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające właściwe i zgodne z przepisami 
wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym: 
- oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem kart przekazania  odpadów dla 
każdej z osób, które dostarczają odpady,   
- kolorowych, czytelnych zdjęć wykonanych na każdym etapie odbioru odpadu osobno dla 
odpadów przekazanych przez osobę dostarczającą w ilości nie mniej niż 5 sztuk,  
- złożenie oświadczenia o prawidłowym wykonaniu praz z zachowaniem właściwych przepisów 
technicznych i sanitarnych, 
 
 
5. Termin wykonania zamówienia: 

Termin wykonania zadania zostanie ustalona przed podpisaniem umowy jednak nie wcześniej niż 

15 lipca 2020 r. i później niż 30 września 2020 r. Termin może ulec zmianie za wspólną zgodą 

Wykonawcy i Zamawiającego.  

 

6. Składanie ofert:  

1) Oferty cenowe należy przesyłać na adres ug@krotoszyce.pl  do dnia 5 czerwca 2020 r., do godz. 

10:00 – decyduje data wpływu do Zamawiającego.  

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, 

3) Oferent przed upływam terminu może wycofać ofertę.  

4) Zamawiający ma prawo żądać od oferentów złożenia dodatkowych wyjaśnień w trakcie badania 

złożonych ofert.  

5) Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
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Zamawiającego.    

 

7. Kryteria wyboru oferty: 

Kryterium oceny ofert – cena 100%. 

 

8. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych zamówieniem, 

- dysponującym odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

- znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej powalającej na wykonanie zamówienia, 

- posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

9. Wymagane dokumenty: 

1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 

2) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 2 

  

 
 

 
                                                                                                                             Wojciech Woźniak  

(-) 
Wójt Gminy Krotoszyce 

 
 
 Załączniki: 

1. formularz ofertowy 
2. klauzula informacyjna 

 


