
Młochów, dn. 06.12.2019r.

Zapytanie ofertowe Nr 5 /2019

na  wywóz zmieszanych odpadów komunalnych

I. ZAMAWIAJĄCY

     Publiczne Przedszkole w Młochowie, ul. Źródlana 3, 05-831 Młochów

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  wywóz  odpadów  komunalnych  z  siedziby  Publicznego

Przedszkola w Młochowie przy ul.  Źródlanej 3, 05 – 831 Młochów. Zapytanie ofertowe

dotyczy wywozu odpadów zmieszanych w pojemniku 1100 litrów 1 raz w tygodniu.

2. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Teresa Guzek tel. 22 729 90 19.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

       Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 02.01.2020r. do 31.12.2020 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

• posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania;  -  posiadają  wpis  do  rejestru

działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Nadarzyn

Oferent powinien przedstawić ofertę zawierającą następujące dane:

• nazwę i adres wykonawcy, NIP, Regon;

• dane kontaktowe;

• cenę jednostkową wywozu odpadów w pojemniku 1100 litrów 1 raz w tygodniu;

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta  powinna  wpłynąć  do  siedziby  Publicznego  Przedszkola  w  Młochowie  do  dnia

12.12.2020r. do godz. 12.00. Dopuszcza się następujące formy złożenia ofert:

• osobiście poprzez złożenie oferty w siedzibie Zamawiającego z oznaczeniem: Oferta na

wywóz odpadów komunalnych,

• przesłanie listem poleconym za pośrednictwem poczty ( decyduje data dostarczenia listu

do siedziby przedszkola ), 



• elektronicznie  poprzez  wysłanie  oferty  na  adres  mailowy:  przedszkolemlochow@wp.pl

w tytule maila należy podać: Oferta na wywóz odpadów komunalnych.

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert. Kryteria

oceny ofert – najniższa cena

3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Oferenci  składając  oferty  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż  zaoferowane  

w ofertach pierwotnych.

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania za

pośrednictwem e-maila oraz zamieści odpowiednią informację na stronie internetowej.

Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeśli:

1) nie  zostanie  złożona  żadna  oferta  lub  cena  oferty  najkorzystniejszej  przekroczy  kwotę

środków  przeznaczonych  na  realizację  zamówienia,  a  Zamawiający  nie  będzie  mógł

zwiększyć tej kwoty,

2) wybrany wykonawca odstąpi  od podpisania  umowy a Zamawiający nie  dokona wyboru

spośród kolejnych ofert,

3) w innym uzasadnionym przypadku.

VIII. Zawarcie umowy

Wykonawca  przystąpi  do  zawarcia  umowy w terminie  wskazanym przez  Zamawiającego.  Jeśli

Wykonawca nie zawrze umowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym i nie uzgodni

kolejnego terminu,  Zamawiający będzie  miał  prawo do odstąpienia od zawarcia  umowy z  tym

Wykonawcą i do wybrania kolejnej oferty.

Treść  umowy  zostanie  uzgodniona  z  wybranym  Wykonawcą.  Umowa  będzie  zawierała

postanowienia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
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