
                                                                                                                      
           
          

       z       m   y   ś   l   ą       o       e   k   o   l   o   g   i   i 

 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie 
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ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy  

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku 

z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario. 
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Bydgoszcz, dnia  18    sierpnia 2022 r.  

 
 
L. Dz. /GZ/MK/ 2430  /22 
MKUO ProNatura /ZO/113/22 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 
 
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zwraca się  
z prośbą o przedstawienie oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, 
którego przedmiotem jest Wykonanie aplikacji umożliwiającej sprawdzenie harmonogramów 
wywozu poszczególnych frakcji odpadów dla każdego punktu adresowego w mieście.  

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Aplikacja umożliwiająca sprawdzenie harmonogramów wywozu poszczególnych frakcji odpadów dla 

każdego punktu adresowego w mieście. Harmonogram na dany rok musi być dostępny publicznie 

online z możliwością wydruku zestawienia tabeli wywozów w poszczególnych miesiącach (również 

PDF).  

Załącznik nr 1 – wizualizacja panelu użytkownika aplikacji umożliwiającej wybór adresu oraz numeru 

posesji. (dla poszczególnych punktów adresowych zmienne będą daty odbioru odpadów komunalnych 

w poszczególnych miesiącach w kolejnych latach) 

Załącznik nr 2 – przykład formatu danych do importu. 

Podstawowe założenia funkcjonalności aplikacji:  

• Technologia www, serwis dostępny bez logowania pod konkretnym adresem www.  

• Prosta walidacja danych wejściowych ze wskazywaniem napotkanych błędów.  

• Responsywność wyszukiwarki dla mieszkańców.  

• Możliwość podglądu harmonogramu w przeglądarce internetowej.  

• Możliwość wydruku harmonogramu dla pojedynczego adresu przez przeglądarkę internetową 

dla wybranego adresu.  

• Możliwość generowania zbiorczych zestawień harmonogramów w określonych porcjach PDF 

na potrzeby przygotowania poligrafii przez drukarnię.  
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• Możliwość wprowadzania poprawek dla poszczególnych dni/adresów/wywozów przez 

Zmawiającego w dowolnym momencie. 

• Utrzymanie bazy danych dla jednego - bieżącego roku. Dane historyczne mogą być tracone.  

• Teksty stałe, znaki graficzne, objaśnienia pod tabelą harmonogramu będą zakodowane na stałe 

i edytowane przez programistę po poinformowaniu przez Zamawiającego.  

• Podstawowa zgodność z WCAG 2.1.  

• Dane osobowe nie będą importowane do bazy danych. Struktura bazy danych i technologia 

aplikacji nie ma wymagań co do zabezpieczenia i przechowywania danych osobowych.  

• Panel administracyjny online umożliwiający:   

▪ import pliku XLSX w ustalonym formacie,  

▪ wprowadzanie korekt przesunięć,  

▪ czasowe wyłączenie serwisu, 

• Zamawiający nie definiuje wymagań wydajnościowych dla serwisu www.  

• Aplikacja nie ma konieczności zbierania logów.  

• W ramach wdrożenia systemu wykonawca dokona jednorazowego importu przekazanych 

przez Zamawiającego danych.  

• Udzielenie Zamawiającemu licencji do przedmiotu umowy, tj. aplikacji online.  

 
2. Termin realizacji zamówienia: uruchomienie aplikacji do dnia 12 października 2022 r., utrzymanie 
aplikacji przez okres 26 miesięcy od momentu uruchomienia  

3. Kryterium oceny ofert: cena 100% 

4. Termin płatności:  przelew 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Wykonawca wraz z ofertą przedłoży projekt umowy uwzględniający wszystkie wymagania 
wskazane w zapytaniu ofertowym. Projekt będzie podlegał negocjacjom.  

6. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze zapytanie bez podania przyczyny, jeżeli 
wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania lub udzielenie  
i wykonanie zamówienia jest nieuzasadnione lub nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć. 
 
7. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu i odrzuci oferty złożone przez podmioty,  
do których zastosowanie znajduje przepis art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835). 
 
8. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Panem Bartoszem Darnowskim,   
tel. 691 686 068. 
 
9. Oferty prosimy złożyć w terminie do dnia 23 sierpnia 2022 roku na platformie zakupowej 
www.platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje.  
 

http://www.platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje
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Uwaga!! Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego 
zapytania ofertowego.  
 
                      
 
 

Zatwierdzono: 

       /-/ Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu 

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu 

 
 
                                                              
Załączniki: 
- Załącznik nr 1 
- Załącznik nr 2 
- formularz ofertowy 
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