
OGŁOSZENIE  O ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Nr BOK-II.271.3.2.2022 

 

(w przedmiocie zamówienia o wartości do kwoty 130.000 zł na podst. art.2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
Prawo zamówień publicznych Dz.U.2021.1129 t.j.) 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

 

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz   

                                                     

Wydział przeprowadzający postępowanie: 

 

Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Wojska 

Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz  

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa udostępnienia z wdrożeniem w okresie od 01.07.2022 r. do 

30.06.2024 r. oprogramowania zwanego Systemem Kontroli Odbioru Odpadów Komunalnych, w skrócie 

SKOOK, które będzie umożliwiało w czasie rzeczywistym  monitoring  GPS pojazdów odbierających  

odpady komunalne, identyfikację pojemników na odpady komunalne oraz podgląd zdjęć wykonywanych 

przez kamery umieszczone na pojazdach odbierających odpady komunalne na terenie gminy 

Bydgoszcz. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 

 

2.1 Zamówienie jak wyżej obejmuje: 

 

1) udostępnienie SKOOK zgodnego z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1, 

2) zapewnienie asysty technicznej przez cały okres obowiązywania umowy, 

3) zapewnienie szkolenia dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi SKOOK, 

4) udostępnianie bezpłatnych aktualizacji SKOOK zawierających nowe funkcjonalności, 

uwzględniających zmiany zachodzące w powszechnie obowiązującym prawie krajowym  

lokalnym oraz wynikające z wewnętrznych uregulowań Zamawiającego, 

5) wykonanie modyfikacji SKOOK, na warunkach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy.  

 

2.2 Wymagania przedmiotowe: 

 

Przedmiotowe zadanie należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją .  

 

 

 



2.3 Warunki formalne (podmiotowe) jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia, tj.: 

 

1) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym, 

2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

3) posiadanie doświadczenie – wykonane w ciągu ostatnich 2 lat zamówienia polegającego na 

wdrożeniu i udostępnieniu aplikacji umożliwiającej monitoring  GPS pojazdów odbierających  

odpady  komunalne, identyfikację pojemników na odpady komunalne oraz podgląd zdjęć 

wykonywanych przez kamery umieszczone na pojazdach odbierających odpady komunalne 

 

2.4 Załączniki do ogłoszenia: 

 

1) Załącznik Nr 1- Opis przedmiotu zamówienia  

2) Załącznik Nr 2 - Harmonogram 

3) Załącznik Nr 3 - Wykaz przedstawicieli Stron 

4) Załącznik Nr 4 - Modyfikacje realizowane na wniosek Zamawiającego 

5) Załącznik Nr 5 - Wzór protokołu odbioru 

6) Załącznik Nr 6 – Opis interfejsu wymiany danych 

7) Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

8) Wzór Umowy  

9) Formularz oferty 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Kryterium jakim zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofert to: 

W celu dokonania wyboru Wykonawcy, Komisja przeprowadzi ocenę ofert na podstawie poniższych 
kryteriów: 

Kryterium „cena”- wskaźnik C - wg poniższego wzoru: 
 

C    = najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert x 100 
cena badanej oferty 

     
5. Termin wykonania zamówienia:  

 

01.07.2022 r. – 30.06.2024 r. 

 

6. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:    

 

Rafał Olejniczak,  Inspektor  BOK – tel. (52) 58 58 108, 

 

 

 

 



7. Składając ofertę wykonawca zobowiązany jest załączyć: 

 

1) wypełniony formularz oferty 

2) potwierdzenie posiadanego doświadczenia poprzez wskazanie miejsca i czasu wdrożenia 

aplikacji umożliwiającej monitoring  GPS pojazdów odbierających  odpady  komunalne, 

identyfikację pojemników na odpady komunalne oraz podgląd zdjęć wykonywanych przez 

kamery umieszczone na pojazdach odbierających odpady komunalne w ostatnich 2 latach oraz 

przesłanie dokumentacji technicznej opisującej wdrożoną aplikację. 

3) Oświadczenie o następującej treści : „Wykonawca oświadcza, iż nie podlega wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835)” 

 
W przypadku braku złożenia któregokolwiek dokumentu oferta będzie podlegała wykluczeniu. 

8. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: upływa w dniu  15.06.2022 r. o godz. 
1000    

 

9. Pytania do zapytania ofertowego należy składać przez platformę OPEN NEXUS najpóźniej do 
dnia  13.06.2022r. do godz. 1200. 

 

10. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy przesłać za pośrednictwem platformy OPEN 
NEXUS. 

 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.  
 

12. Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835) 

 

 

 

 

 Bydgoszcz, dnia  07.06.2022r.                                                 
                           (data)                                                                   

 

   

 

 


