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Kędzierzyn-Koźle, dnia 2017-12-12

ZAPYTANIE OFERTOWE
I.

Zamawiający:

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:
Usuwanie padłych zwierząt z dróg gminnych i terenów gminnych
II.

Tryb udzielenia zamówienia.
Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

III.

Opis przedmiotu zamówienia.
1.
Miejsce wykonania usługi:
Tereny i drogi gminne zarządzane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2.
Wykonanie zadania obejmuje:
1) dojazd do miejsca zdarzenia własnym środkiem transportu na zgłoszenie Straży Miejskiej,
w czasie do 3 godzin od zgłoszenia;
2) zebranie i usunięcie odpadu w postaci zwłok zwierzęcia (zwierząt),
3) transport odpadu w szczelnych workach lub pojemnikach własnym środkiem transportu do
zakładu utylizacji;
4) koszt przyjęcia odpadu do zakładu utylizacji oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia;
5) prowadzenie i przekazywanie Zamawiającemu kopii dokumentu przekazania odpadu do zakładu
utylizacji.
3.
Realizacja zadania dotyczy też dni wolnych od pracy i świątecznych.
4.
Termin realizacji zadania – od dnia 01 stycznia 2018r. do 30 kwietnia 2019r.

IV.

Informacje dodatkowe.
1.
Umowa zostanie podpisana z Oferentem, który zaproponuje najniższą cenę ryczałtową brutto
za 1 kilogram zebranego i poddanego utylizacji odpadu (zwłok zwierzęcia), przekazanego do
zakładu utylizacyjnego. Ilość kilogramów zostanie określona na podstawie dokumentu przekazania
odpadu.
2.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.
Do oferty należy dołączyć:
1)
kopie decyzji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym
zamówieniem, wymaganych przepisami prawa;
2)
kopię umowy z zakładem utylizacji na odbiór odpadów – martwych zwierząt i ich
części.
4.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, wyjaśnień dot. złożonej oferty, w tym dostarczenia dokumentów, o
których mowa w pkt. 3 (jeśli takie nie zostaną dołączone do oferty). Niedostarczenie dokumentów w
terminie do 3 dni będzie jednoznaczne z odrzuceniem oferty i wybraniem kolejnej oferty
najkorzystniejszej spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ponownej oceny ofert.
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V.

Opis sposobu obliczania ceny.
1.

2.
3.
4.
5.

VI.

VII.

VIII.

Cenę ofertową netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na
załączonym formularzu oferty – ryczałtowo za 1 kilogram zebranego i poddanego
utylizacji odpadu (zwłok zwierzęcia).
Cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, określone
w pkt. III. ust. 2.
Kryterium oceny ofert - cena 100%. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena
ryczałtowa brutto, o której mowa w pkt. 1.
Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.

Informacje o formalnościach.
1.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
2.
Jeżeli najniższa złożona oferta przekroczy wysokość środków zabezpieczonych w budżecie
Miasta na to zadanie, zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe z oferentem, który
zaproponuje najniższą cenę lub Zamawiający dostosuje okres obowiązywania umowy lub jej
warunki do posiadanych środków.
3.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
4.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy
Prawo zamówień publicznych.
5.
Podstawą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie faktura wraz z:
a) miesięcznym zestawieniem usuniętych martwych zwierząt, zawierającym datę i miejsce
zdarzenia, gatunek zwierzęcia, pieczęć i podpis jednostki wzywającej, tj. Straży Miejskiej;
b) dokumentami potwierdzającymi przekazanie odpadu do zakładu utylizacji,
potwierdzającymi wagę odpadu.
Osoba uprawniona do udzielania informacji i wyjaśnień:
Sabina Podcerkiewny
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Tel. 77 / 40 50 376
sabina.podcerkiewny@kedzierzynkozle.pl
Miejsce składania ofert.
Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul.
Piramowicza 32 (pok. 139) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na usuwanie
padłych zwierząt z dróg gminnych i terenów gminnych”, w terminie do dnia 21 grudnia 2017
roku do godz. 1200. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Urzędu. Otwarcie i
rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu jak wyżej, o godz. 1215 w pokoju Nr 427.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznik:
1. druk formularza oferty
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Otrzymują:
1. Firma Usługowo-Handlowa
EKOLAS
Urszula Kapuśniak-Junik
ul. Sławięcicka 4
47-246 Kotlarnia
2. Gabinet Weterynaryjny
lek.wet. Jan Piskoń
ul. Opolska 32
47-100 Strzelce Opolskie
3. Gabinet Weterynaryjny
lek.wet. Jan Piskoń
ul. Opolska 30
47-100 Strzelce Opolskie
4. Specjalistyczny Zakład Ochrony Środowiska
EKO-TOX
ul. Krótka 3
47-440 Nędza
5. S-TON Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 16
44-246 Szczejkowice
6. a/a
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