
 

załącznik nr 3 do regulaminu udzielania 

zamówień publicznych których  wartość nie 

przekracza kwoty 30.000 euro 

 

GMINA STAWIGUDA 

ul. Olsztyńska 10 11-034 Stawiguda 

 

Stawiguda, dnia 08.03.2018 r. 
 

 

znak sprawy: OŚiP.271.3.2018.JM 

       

ROZEZNANIE CENOWE 

1. Zamawiający: Gmina Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda  

zaprasza do złożenia ofert na Odbiór i transport odpadów biodegradowalnych „zielonych” od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu Gminy Stawiguda w roku 

2018. 

 

2. Przedmiot rozeznania. 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów biodegradowalnych 

„zielonych” od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy 

Stawiguda w roku 2018. 

2.2. Podstawowe dane statystyczne charakteryzujące przedmiot zamówienia: 

A. Powierzchnia Gminy Stawiguda wynosi: 222,52 km2 

B. Liczba ludności ogółem – 8.812 (stan na 20.06.2017 r.) 

C. Przewidywana liczba nieruchomości z których będą odbierane odpady 700, w tym w 

poszczególnych miejscowościach: Bartąg – 80, Bartążek – 20, Dorotowo – 50, 

Gągławki – 10, Gryźliny – 40, Jaroty – 20, Majdy/ Kręsk– 70, Miodówko – 50, 

Pluski – 90, Ruś – 30, Stawiguda – 95, Tomaszkowo – 85, Wymój – 30, Zielonowo – 

30. 

2.3. Odbiór i transport odpadów odbywać się będzie w systemie workowym (worki o 

pojemności min. 80l w kolorze brązowym) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. Odebrane odpady Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w 

miejscowości Stawiguda przy ul. Torfowej /vis a vis oczyszczalni ścieków/. 

2.4. Odbiór i transport odpadów biodegradowalnych „zielonych” odbywać się będzie tylko z 

nieruchomości i miejsc wskazanych przez Zamawiającego Wykonawcy. 

2.5. Przedmiot rozeznania cenowego obejmuje dwie opcje: 

2.5.1. Opcja I: Dostawa worków na odpady „zielone”, ich odbiór i transport do PSZOK 

(sukcesywna dostawa worków mieszkańcom w trakcie realizacji zamówienia, worki 

na wymianę). 

2.5.2. Opcja II. Odbiór i transport odpadów „zielonych” do PSZOK (worki na odpady 

zapewnia Zamawiający). 

2.6. Worki  poza odpowiednią pojemnością powinny posiadać następujące parametry:  

materiał – materiał biodegradowalny, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków 

dla odbieranej frakcji odpadów i wielkości worków, 

oznakowanie – dopuszcza się nadruki informujące o przeznaczeniu worka do danej 

frakcji odpadów, sposobie segregacji odpadów oraz informację o firmie odbierającej. 



2.7. Przewidywana ilość worków do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych 

„zielonych” odbieranych jednorazowo około 2800 sztuk, przy założeniu że obiór 

następować będzie z około 700 nieruchomości, a z każdej będą odbierane 4 worki.  

2.8. Odbiór odpadów biodegradowalnych „zielonych” będzie miała charakter sezonowy tj.: od 

kwietnia do listopada. 

2.9. Częstotliwość odbioru selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych „zielonych” 

raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej, z nieruchomości niezamieszkałych i 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz jeden raz 

w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej. 

2.10. Odbiór i transport odpadów musi być prowadzony w sposób zgodny z przepisami 

ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 

z 2017r., poz. 1289 ze zm.), przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. 

Dz. U. 2018 r. poz. 21 ze zm.), obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przepisami Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Stawiguda, a także innymi przepisami prawa 

ustawowego i miejscowego. Wykonawca zobowiązany jest posiadać zezwolenia na 

odbiór i transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2.11. Wykonawca jest obowiązany odbierać odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r.  poz. 

122). 

2.12. W trakcje realizacji zamówienia Zamawiający będzie dostarczał Wykonawcy 

sukcesywnie wykaz adresów nieruchomości z których odbierane są odpady 

biodegradowalne „zielone”. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: umowa na czas określony, do czasu wyłonienia wykonawcy 

w drodze przetargu. – minimum 2 miesiące (kwiecień, maj) 

 

4. Rodzaj wynagrodzenia: miesięczne ryczałtowe.  
 

5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Jerzy Raczyk, tel. 502-445-632 lub 89 512-

69-31. 

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10 11-034 

Stawiguda, sekretariat; do 16 marca 2018 r. (piątek) do godz. 12.00.  

7. Termin otwarcia ofert: 16 marca 2018 r. (piątek) godz. 12.30. 
 

8.  Sposób przygotowania oferty: 

-  ofertę  należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim,  

- ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie zaadresowanej do 

Zamawiającego na adres siedziby Zamawiającego ze wskazaniem jej oznakowania tj.: oferta 

na Odbiór i transport odpadów biodegradowalnych „zielonych”  nie otwierać do  

dnia16.03.2018 r. do godz. 12.30. 

 

9. Inne wymagania. 

9.1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i przekazywania miesięcznych faktur do 

dnia 5-go dnia następnego miesiąca wraz z wykazem nieruchomości zobowiązanych do 

selektywnej zbiórki odpadów. Prawidłowo wystawione faktury będą płatne w terminie 

30 dni od daty ich złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy w Stawigudzie na konto 

wskazane na fakturze. 

9.2. Faktury będą wystawiane zgodnie z kwotą ryczałtową brutto zadeklarowaną na 

formularzu ofertowym. 

9.3. Wykonawca wykona harmonogramy odbioru odpadów które po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego zostaną udostępnione mieszkańcom Gminy Stawiguda. W 

harmonogramie odbioru odpadów zostanie zachowana regularność i powtarzalność 



odbioru odpadów. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia zgodnie z 

harmonogramami. Zmiana terminów odbioru odpadów jest dopuszczalna z 

zachowaniem formy pisemnej na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub postulaty 

mieszkańców Gminy Stawiguda. 

9.4. Wykonawca przedłoży ofertę zawierającą dwie opcje, tj.: 

Opcja I: dostawa worków na odpady „zielone”, obiór i transport do PSZOK 

(sukcesywna dostawa worków mieszkańcom w trakcie realizacji zamówienia, worki na 

wymianę) 

Opcja II: Odbiór i transport odpadów do PSZOK (zakup worków po stronie 

Zamawiającego) 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru opcji, na którą zwarta 

zostanie umowa.  

 

 

 

 

 

 

               z up. Wójta  

  Jerzy Raczyk 

 Kierownik Referatu 

Ochrony Środowiska i Promocji 

podpis osoby sporządzającej 

          

 

 

              Wójt Gminy Stawiguda 

          Irena Derdoń 

         podpis Kierownika Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OFERTA DO ROZEZNANIA  CENOWEGO 

 

10.   Treść oferty: 

       Nazwa zadania………………………………………………………………………………. 
 

10.1. nazwa wykonawcy ........................................................................................................... … 

10.2. adres wykonawcy ............................................................................................................ …. 

10.3. NIP        ............................................................................................................................ ... 

10.4. regon ................................................................................................................................ ... 

10.5. telefon …………………………………………………………………………………….. 

10.6. e-mail………………………………………………………………………………………. 

10.7. nr rachunku bankowego ................................................................................................. …. 

10.8. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 

A. Opcja I: dostawa worków na odpady „zielone”, obiór i transport do PSZOK (sukcesywna 

dostawa worków mieszkańcom w trakcie realizacji zamówienia, worki na wymianę): 

 

Cenę ryczałtowa netto…….......................zł  za jeden miesiąc    (słownie 

złotych.......................................) 

Podatek VAT ................................ zł (słownie złotych ........................................................... …) 

Cenę ryczałtowa brutto .................. zł za jeden miesiąc(słownie złotych ................................. ….) 

 

Zadeklarowana cena ryczałtowa obejmuje cały zakres rzeczowy zakupu i dostawy worków na 

odpady „zielone” w sposób sukcesywny (worki na wymianę), odbioru i transportu odpadów 

biodegradowalnych „zielonych”   z terenu Gminy Stawiguda w ciągu całego okresu umowy i nie 

będzie ulegała zmianie przez cały okres trwania umowy. 

 

B. Opcja II. Odbiór i transport odpadów do PSZOK (zakup worków po stronie 

Zamawiającego). 

 

Cenę ryczałtowa netto……..................zł  za jeden miesiąc    (słownie złotych..........................) 

Podatek VAT ................................ zł (słownie złotych ........................................................... …) 

Cenę ryczałtowa brutto .................. zł za jeden miesiąc (słownie złotych ................................ ….) 

 

Zadeklarowana cena ryczałtowa obejmuje cały zakres rzeczowy odbioru i transportu odpadów 

biodegradowalnych „zielonych”   z terenu Gminy Stawiguda w ciągu całego okresu umowy i nie 

będzie ulegała zmianie przez cały okres trwania umowy. 

 

10.7.  Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 
niego zastrzeżeń. 

10.8. Termin realizacji zamówienia .................................................................... ………………… 

10.9. Okres gwarancji (gdzie dotyczy) ................................................................. ………………… 

10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ...................................………………... 

10.11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w rozeznaniu cenowym. 

10.12. Inne:………………………………………………………………………………………… 

 

  

        

       ............................................................................... 

........................... ,dnia...........................               (podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,  

         pieczątka wykonawcy) 



 



 


