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Mszczonów, 18 czetwca 2020 t.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizacjęZadania

pn. ,,U§uwanie folii rolnicrych i innych odpadów pochodzący ch z działalności rolniczei na
terenie Gminy Mszczonów.

Burmistrz Mszczonow a zaptasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego
odbiór z miejsca wskazanego przez Z|eceniodawcę, transport oraz poddanie odryskowi lub
unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka, sznurek do
owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag, z obszatu gminy Mszczonów.

1. Zamawiający: Gmina Mszczonów, Pl, Piłsudskiego I,96-320 Mszczonów
2. Termin realizacji zamówienia:

a) data rczpoczęcia: od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Mszczonów a wybranym
wykonawcą

b) data zakończenia: do dnia 30 września 2020 r.
3. Opis przedmiotu zamówienia:

CPV:
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
90512000-9 Usługi transpońu odpadów
90500000-2 Usługi rwiązane z opadami
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

Przedmiotęm zamówienia jest odbiór z miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę, transport oraz
poddanie odryskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzącychzdziałalności rolniczej: folia
tolnicza, siatka, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag, z obszaru
gminy Mszczonów.
Zadanię ręalizowane jest w ramach programu priory.tetowęgo usuwania folii rolniczych i innych
odpadów pochodzącyęh z dziŃalności rolniczej i finansowane będzie ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Zadanie obejmuje;
1) odbiór odpadów pochodzących z dzińalności rolniczej z miejsca wskazanego przez

Zleceniodawcę,

. 2) ważenie odbieranych odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz
opakowań po nawozach i typu Big-Bag;

3) załadunek odpadów z folii rolnicąlch, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowŃ
po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z wlw
odpadów;

4) transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i szrurka do owijania balotów oraz
opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unięszkodliwienia -
wymaga się aĘ wykonawca posiadał aktualnę zezrłrolenię na transport odpadów,

5) rozładunek iptzekazanie odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia.

Ofęrta powinna uwzględnić koszty obejmujące wykonanie zadania okeślonych powyżej
w punktach 1-5 orazprowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.

Kod odbioru odpadów: 02 0I 04.
Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unięszkodliwięnia lub poddania odzyskowi na podstawie

zg]oszeń rolników:
odpady z folii rolniczej - 1,431 Mg



odpady z siatki i sznurka do owijania balotów - 1,123 Mg
odpady po nawozach i typu Big Bag - 4,429 Mg

ZamawiającY zaPłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faĘczne ilości wykonanych usług
zrealizowanych na podstawie umowy, stanowiące sumę jlocąrnów zaoferowanych stawekjednostkowYch oraz masy faĘcznie odebranych i zagospodarowanych poszczególnych rodzajów
odPadów Pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka, sznurek do 

"owijania 
baloiów,

opakowania po nawozach i §pu Big-Bag.

CenY jednostkowe za lMg.odebranych i zagospodarowanych odpałów pochodzący ch z dziŃalności
rolniczej: folia rolnicza, siatka, sznurek do owijania balotów, opakówania po ou*o"u.h i typu Big-Bag.
obejmują wsrystkie koszty m,,iązane z wykonl.waniem prród*ioto zńówienia, w łm za odbiór
z miejsca wskazanego PrzezZleceniodawcę, transport i zagóspodarowanie, ryzykoŃykonawcy zqg4uŁl
oszacowania, atakże oddziaĘwania innych crynników mających lub mogącycl mieć wpĘw na kószty.
Niedoszacowanie, Pominięcie orazbrakrozpoznaniazakresu przedmiotu zamówienianie może byó
podstawą do żądaniazmiany stawek.

Dla Potrzeb niniejszego zapytania, koszt jednostkowy naleĘ podać jako wielkość ryczałtową .
4. Sposób prrygotorvywania oferĘ:

Ofertę naleĘ złoĘć na formularzu oferty stanowiącym
Kryterium wyboru oferĘ:
Cena 100%
Cena za wYkonanie Przedmiotu umowy powinna zawieruó wszystkie koszĘ, jakie Wykonawca
będzie musiał PonieŚó zarealizację przedmiotu zamówien iazuwigtędnieniernpódatku od towarów
i usfug VAT.

5. Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofeńę naleĘ ńoĘć w formie:

- ptzesłać za pomocą środków komunikacji elektronicmej na adres:
szaforska@*:szczonorv.pl., w temacie naleĘ wpisaó: Óf""tu Cenowa na realizację

zadania Pn. ooUsuwanie folii rolnicrych i innycń odpadów pochodzących z działalności
rolniczej''

2) Termin składania ofert: do dnia 30 czerwca2020 rrdo godz. l2z00,3) Oferty zŁożone po terminie nie będą rozpaĘwane,
4) Oferent może Ptzed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę6. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferĘl) RozPatrzenie ofert nastąPi w terminie do7 dni roboc4ych odwyznaczonego terminu

składania ofert.
2) Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomio ny pocńąelektroniczną.3) Zleceniodawca Poinformuje Wykonawcę, którego ofeń' została v,.-lana za

najkorzystniejszą, o miejscu i terminie podpisania umowy.4) Jeżeli WYkonawca, którego oferta zostńawybrana uchyla się od zawarcia umowy,
Zleceniodawcamoże wybrać ofertę najkorzystniejsząspośród pozostĄch ofert, Lez
przeprowad zenia ich ponownego badania i oceny.7, Osoba uPowŻniona do kontaktu z w}konawcami: Elzbieta Szaforska ,tel. (46) 858 28 31, email:

szaforska@mszczonow,pl
8. Zleceniodawca zastrzega sobie:

1) MożliwoŚÓ unieważnienia procedury udzielenia zamówienia, bez wyboru Wykonawcy _
zgodnie z an,701 § 3 ustawy z dnia23 kwietnia 1964 r, Kodeks cywilny (Dz. U. z2019 r.,
poz.1l45).

Obowiązek informacYjnY dotYczący przetwarzania danych osoborvych w zrłiązku z udzielaniem
zamówień publicznych na podstawie ustpwy Pzp.

zŃączńknr 1 do zap7Ąania ofertowego



Na podstawie art. 13 ust, 1 i 2Roząorządzęnia Parlamęntu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z27
kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w nłiązku zprzetwaruaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekĘwy 95l46l1ł,lE (Dz.U. UE, L.
2016,nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej ,,RODO", informuję, że:

l. Administratoręm Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mszczonów reprezentowana przez
Burmistrza Mszczonowaz siedzibą przy Placu Piłsudskiego I, t6-320 Mszczonów,tel, 46 858 28 40

- zwane go dalej,,Admini stratorem" lltb,,Zamaw iaj ący m",

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym moze Pani/Pan skontaktowaó się
pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.p| lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby
Administratora.

3. PaniiPana dane osobowe będą przetwalzane w cęlu przeprowadzenia postępowania o udzielęnię
zamówienia, opisanego w art,2 pkt 7a) ustawy Pzp ), pn. ,,Usuwanie folii rolnicrych i innych odpadów
pochodzących z dzialalności rolniczej na terenie Gminy Mszczonów w 2020 rno, zwanego dalej
,,zamówieniem".

4. Pani/Panadanychosobowebędąprzetwarzanenapodstawieaft,6ust. 1litc)RODO-jakoniezbędne
do wypełnienia obowiąku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy Pzp,
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t, j,: Dz. U . z

2019 r,, poz. 869) oraz innych przopisów prawa,

5. W zrviązku zprzetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana

danych osobowych mogą byó:

a) podmioĘ uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są
współadministratorami danych osobowych lub przefuvarzają w imieniu Administratora dane osobowe,
j ako po dmi oĘ pr zetw ar zając e ;

c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanię dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8
oraz art.96 ust. 3 ustawy Pzp.

6. Administrator nie ma zamiaru ptzekazywaó Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
or ganizacj i mię dzynarodowych.

7. Pani/Pana danę osobowe będą przechowywanę przez okres niezbędny do realizacjicelu okeślonego
w ust. 3. Zgodnie z art,97 ust, 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z zŃącznikami ptzez
okręs 4lat od dnia zakończęnia postępowania o udzielenię zamówienia, w sposób gwarantujący jego
nienaruszalnośó. Jężeli czas trwania umowy przekacza 4 |ata, zamawiający przechowuje umowę przez
cĘ czas umowy, Ponadto danę osobowe będą przechowywanę przęz okręs oraz w zakresię
wymaganym przez ustawę zdnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j.:
Dz.U. z2020 t. poz, 164), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

8. W zrviązku zprzetwarzaniem przez Administratora Pani8ana danych osobowych przysfuguje

Pani/Panu:

1) prawo dostępu /o danych osobowych, w tym prav/o do otrzymania kopii danych podlegających
przetwarzaniu, przy Qryffi, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądaó od Pani/Pana, wskazania dodatkowych

-

-/
,/



informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazry
lub daty postępowania(zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienial.

2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie przez

Panią/Pana, z tego uprawnienia nie moze skutkować zmiaią wyniku postępowania ani mlianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp2 ani naruszaó integralności protokołu oraz
jego załączników3.
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