Leszno, dnia 20 grudnia 2021 r.
OR.VI. 037.1.17.2021
Zapytanie ofertowe
I.

Tryb udzielenia zamówienia

1.

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) ze względu na wartość zamówienia,
która nie przekracza kwoty 130 000 zł, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt wskazanej ustawy,
z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.
Niniejsze Zapytanie nie stanowi zobowiązania Starostwa Powiatowego w Lesznie do zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.

II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
niezamieszkałych przy Pl. Kościuszki 4B i przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie w okresie 12
miesięcy.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:
1) dzierżawę pojemnika na odpady typu dzwon na makulaturę o pojemności 1,5 m3 w ilości 2
szt.
2) dzierżawę pojemnika na odpady typu dzwon na tworzywa sztuczne o pojemności 1,5 m3
w ilości 2 szt.
Zamawiający oświadcza, że posiada:
1. własny pojemnik na odpady komunalne typu o pojemności 1100 litrów w ilości 2 szt.
2. własny pojemnik na odpady biodegradowalne o pojemności 120 litrów w ilości 2 szt.
3. dzierżawiony pojemnik na odpady typu dzwon na makulaturę o pojemności 1,5 m3 w ilości 2
szt.
4. dzierżawiony pojemnik na odpady typu dzwon na tworzywa sztuczne o pojemności 1,5 m3
w ilości 2 szt.
Częstotliwość odbioru odpadów od Zamawiającego:
1. komunalne - 1 x w tygodniu (dotyczy posesji przy Pl. Kościuszki 4B)
2. komunalne - co 2 tygodnie (dotyczy posesji przy Al. Jana Pawła II 23)
3. biodegradowalne – co 2 tygodnie
4. segregowane typu dzwon - 1 x w miesiącu (na zgłoszenie Zamawiającego)
III. Termin wykonania zamówienia:
Umowa zostanie zawarta na czas określony, od dnia 3 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

IV. Warunki udziału w postępowaniu
1.

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który posiada aktualny
wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości,

2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku wskazanych w ust. 1 należy złożyć
dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
V. Forma, termin składania ofert oraz sposób obliczenia ceny
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

5.
8.

9.
10.

Ofertę
należy
złożyć
wyłącznie
za
pośrednictwem
Platformy
Zakupowej
www.platformazakupowa.pl/pn/powiat_leszczynski do dnia 27 grudnia 2020 r. do godz.
10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 grudnia 2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.
Oferta może być złożona w formie skanu dokumentu opatrzonego tradycyjnym podpisem lub w
dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo.
Zamawiający nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy
Zakupowej.
Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr
1 do zapytania ofertowego.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia Wykonawcy i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
jeżeli
odrębne
przepisy
wymagają
wpisu
do
rejestru
lub ewidencji;
2) dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „za
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Przewiduje się odrzucenie oferty, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
c) oferta została złożona po upływie terminu składania ofert.
Oferenci, którzy wezmą udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyborze oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

VI. Kryteria wyboru oferty
1.
2.
3.
4.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej
ceny brutto za miesięczne świadczenie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
Miesięczną cenę za odbiór odpadów komunalnych stanowi suma cen jednostkowych brutto za
usługi wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia.
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
Cena oferty brutto winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.

VII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Katarzyna Tyczyńska – tel. 65 529-68-34, e-mail: k.tyczynska@powiat-leszczynski.pl

VIII.

Postanowienia umowy

Z oferentem, który zaproponuje najniższą cenę brutto za miesięczny odbiór odpadów komunalnych
zostanie zawarta pisemna umowa.

IX. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Leszczyński z siedzibą w
Lesznie przy Pl. Kościuszki 4B. Z Administratorem, można się skontaktować poprzez
adres e-mail: iod@powiat-leszczynski.pl, na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w
sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres:
iod@powiat-leszczynski.pl, pisemnie na adres siedziby administratora (jak wyżej) lub
telefonicznie: 65 529-68-36;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą
prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur
udzielania zamówień publicznych spoczywający na Starostwie Powiatowym Lesznie jako
jednostce sektora finansów publicznych;
4) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217
ze zm.);
5) przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane
dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy;
6) przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP,
REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę
składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Starostwa Powiatowego w Lesznie
w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
7) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane: organom administracji
publicznej i innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze
Starostwem Powiatowym w Lesznie przetwarzają dane osobowe, dla których
Administratorem jest Starosta Leszczyński;
8) przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) ograniczenia ich przetwarzania,
d) przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu.
9) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej;
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
2. Jednocześnie Starostwo Powiatowe w Lesznie przypomina o ciążącym na Pani/Panu
obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że
ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Z up. STAROSTY
/-/ Maciej Wiśniewski
Wicestarosta

Załącznik nr 1do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy
Imię i nazwisko i / lub nazwa
(firma) Wykonawcy /
Wykonawców występujących
wspólnie
Adres Wykonawcy:
kod, miejscowość, województwo:…………………………………………….…………............
.......................................................................................................................................................
ulica, nr domu, nr lokalu:……………..…………….……………………………………………
…………………………………………………….…………………………….……………….
Nr telefonu:
Nr faksu:
NIP:

REGON:

Strona internetowa:

e-mail:

1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące odbioru odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości przy Pl. Kościuszki 4B i przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie, oferujemy
realizację zamówienia za cenę brutto za w wysokości:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zakres przedmiotu zamówienia
dzierżawa pojemnika na odpady typu dzwon na makulaturę o
pojemności 1,5 m3
dzierżawa pojemnika na odpady typu dzwon na tworzywa
sztuczne o pojemności 1,5 m3
odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1100
litrów
odbiór odpadów biodegradowalnych z pojemnika o pojemności
120 litrów
odbiór odpadów segregowanych (makulatura) z pojemnika typu
dzwon o pojemności 1,5 m3
odbiór odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne) z
pojemnika typu dzwon o pojemności 1,5 m3
Łączna cena jednostkowa brutto:

Cena jednostkowa brutto
…………..zł/miesięcznie
…………..zł/miesięcznie
…………zł/szt.
…………zł/szt.
…………zł/szt.
…………zł/szt.
…………………zł

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i akceptujemy wszystkie warunki
w nim zawarte.
3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i
złożenia niniejszej oferty.
4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia podpisania umowy.
……………………………...., dnia .............. 2021 r.
miejscowość

……………........................................................................................................
podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
(pożądany czytelny podpis albo pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
Informacja dla wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i
przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę
podpisującą ofertę.

