Zwoleń dnia: 24.11.2020r
znak sprawy: ZO-2/11/2020r
ZAPYTANIE OFERTOWE
I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(o wartości poniżej 30.000 euro netto)
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) zwraca się z zapytaniem ofertowym
i z zaproszeniem do składania ofert w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, prowadzonym bez stosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.
1579)
I.

ZAMAWIAJĄCY
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
26-700 Zwoleń , ul. Bogusza 19
tel. 48 676 22 12
fax . 48 676 42 11
e-mail: zuk@zwolen.pl
www.zukzwolen.pl

II.

NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa: „

dostawa worków foliowych do gromadzenia odpadów”

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego worków
foliowych do gromadzenia odpadów tj.:
a) Worki foliowe do gromadzenia odpadów z selektywnej zbiórki z folii polietylenowej LDPE,
grubość worka min. 40 mikronów, o wym. min.700mm x1050mm (poj. min. 120 l)
w kolorze żółtym (półprzeźroczyste), worki z taśmą ściągającą,
nadruk: czarny, (logo firmy, adres, telefon i informacja o sposobie korzystania). Wytrzymałość
worka na rozerwanie min. 25kg .
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE -120.000 szt.
b) Worki foliowe do gromadzenia odpadów z selektywnej zbiórki z folii polietylenowej LDPE,
grubość worka min. 40 mikronów, o wym. min.700mm x1050mm (poj. min. 120 l)
w kolorze niebieskim (półprzeźroczyste), worki z taśmą ściągającą,
nadruk: czarny,(logo firmy, adres, telefon i informacja o sposobie korzystania). Wytrzymałość
worka na rozerwanie min. 25kg.
PAPIER –60.000 szt
c) Worki foliowe do gromadzenia odpadów z selektywnej zbiórki z folii polietylenowej
LDPE, grubość worka min. 60 mikronów, o wym. min.500mm x 1050mm (poj. min. 80 l)
w kolorze zielonym (półprzeźroczyste), worki z taśmą ściągającą,
nadruk: czarny, (logo firmy, adres, telefon i informacja o sposobie korzystania). Wytrzymałość
worka na rozerwanie min. 30kg.
SZKŁO -30.000 szt.
c) Worki foliowe do gromadzenia odpadów z selektywnej zbiórki z folii polietylenowej
LDPE, grubość worka min. 40 mikronów, o wym. min.700mm x 1050mm (poj. min. 120 l)
w kolorze brązowym (półprzeźroczyste), worki z taśmą ściągającą,
nadruk: czarny, (logo firmy, adres, telefon i informacja o sposobie korzystania). Wytrzymałość
worka na rozerwanie min. 25kg.
BIO -50.000 szt.
2. Na workach winny znajdować się napisy:
Z.U.K. Sp. z o. o.
26-700 Zwoleń, ul. Bogusza 19
tel. 48 383 01 01 lub 48 676 22 12

Napisy z przeznaczeniem worka, opis co wrzucamy -wg poniższego opisu
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE-worek żółty
WRZUCAMY:
-plastikowe butelki po napojach typu PET
-plastikowe butelki i opakowania po kosmetykach i środkach czystości
-plastikowe opakowania po żywności np. kubki po jogurtach, sokach
-plastikowe torebki , woreczki i reklamówki
-plastikowe naczynia (np. kubki i talerzyki)
-plastikowe zakrętki
-metalowe opakowania (np. puszki, pojemniki, kapsle)
-drobny złom
NIE WRZUCAMY:
-butelek i pojemników z zawartością
-butelek i pojemników po olejach silnikowych
-opakowań i butelek po lekach
-opakowań po smarach, farbach i lakierach , płynach chłodniczych, środkach ochrony roślin
-zabawek, sprzętu AGD
-styropianu, baterii
PAPIER- worek niebieski
WRZUCAMY::
-gazety,książki, zeszyty
-katalogi, prospekty, foldery
-torby i worki papierowe
-tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów
NIE WRZUCAMY:
-papieru i tektury pokrytych folia metalową lub tworzyw sztucznych (opakowań po napojach,
środkach spożywczych)
-kalki zabrudzonego i tłustego papieru np. z masła , margaryny
-artykułów wykonanych z połączenia tworzyw z innymi materiałami
SZKŁO-worek zielony
WRZUCAMY:
-opakowania szklane bezbarwne i kolorowe tj. butelki, słoiki itp. wolne od zanieczyszczeń
metalami i tworzywami
NIE WRZUCAMY:
-luster i szkła zbrojonego
-fajansu i porcelany
-zużytych żarówek
-lamp jarzeniowych
-stłuczki szklanej
-szkła nietłukącego typu DURALEX, ARCOROC ,
BIO-worek brązowy
WRZUCAMY:
-odpady warzywne i owocowe
-resztki jedzenia
-rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
-skoszoną trawę, liście, kwiaty
-trociny i korę drzew
NIE WRZUCAMY: :
-ziemi i kamieni
-żużlu i popiołu paleniskowego
-drewna impregnowanego
-odpadów mięsnych, kości
-odchodów zwierząt

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

III.

- WYMAGANY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU I ZAMÓWIENA
Harmonogram dostaw przedmiotu zamówienia:
a) min. po 15.000 szt. każdego rodzaju worków – do dnia 31.01.2021r,
b) min. po 15.000 szt. każdego rodzaju worków – do dnia 31.03.2021r,
c) min. po 15.000 szt. każdego rodzaju worków – do dnia 30.06.2021r,
c) pozostała ilość – do dnia 31.09.2021r.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena musi uwzględniać
wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia.
Wykonawca przedstawi cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
IV.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

V.

Oferta należy złożyć do

dnia 08.12.2020 roku do godz. 10.oo

Adres: Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
26-700 Zwoleń ; ul. Bogusza 19
Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczna na adres: zuk@zwolen.pl, pocztą,
kurierem lub w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat).
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty.
KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

VI.

1. Kryterium wyboru oferty stanowi cena ryczałtowa brutto -100% .
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
VII.

WYMAGANE DOKUMENTY OD WYKONAWCY
- Załącznik nr 2. Formularz ofertowy
 Załącznik nr 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków

VIII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego tj. www.zukzwolen.pl

IX.

DODATKOWE INFORMACJE
- zapłata za realizacje zamówienia nastąpi w terminie 14-dni od dnia dostarczenia faktury
za każdą dostawę

X.

ZAŁĄCZNIKI:
- załącznik nr.1
- załącznik nr.2
/....... JACEK LANGE - Prezes

