
§zpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o.

62-300 Września, ul. §łowackiego 2 w restrukturyzacii

D0 WYKONAWCoW

ZAPYTANlE OFERTOWE

Nr sprawy: 005a2022

,,Szpital Powiatowy we Wześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul, Słowackiego 2,62- 300 Wześnia zaprasza do

złożeniaofefty zgodnie z niniejszym zapytaniem ofeńowym.

Zamówienie dotyczy realizacji zadania o wartości poniżej 130 000 zł, i jest udzielane zgodnie z zachowaniem
zasady konkurencyjności i zasadą pzejzystości.

Zamówienie nie podlega pzepisom ustawy z dnia 1'l września 2019 r. - Prawo zamowień publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz.1129 zpóżn, zm.) z uwagi na fakt, iz jego wańośc jest mniejsza od kwoty wskazanej w ań. 2 ust. 1

pkt.1.

Tytuł zamówienia: odbiór i transpoń odpadów komunalnych z terenu ,,Szpitala Powiatowego we Wześni"

Sp. z o. o. w restrukturyzacji

1. Rodzaj zamówienia: usługa

2, Opis pzedmiotu zamówienia:

Pzedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu

,,Szpitala Powiatowego we Wześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Usługa obejmuje:

1) wywóz odpadów komunalnych z terenu ,,Szpitala Powiatowego we Wześni" Sp, z o,o, w tym:.

a) dostarczenie kontenerow pzystosowanych do składowania odpadów komunalnych,

b) dostarczenie koszy na odpady z twozyw sztucznych umozliwiających wstępną kwalifikację,

c) odbiór i transport odpadów z terenu Zamawiającego do miejsca ich składowania,

d) pzekazanie odpadów do uprawnionego składowiska,

e) odbior makulatury z miejsca składowania u Zamawiającego,

2) Pzewidywana ilość odpadow:

a) odpady komunalne wynosi- 125 kontenery (7 ms szt.)

b) twozywa sztuczne wynosi -24 ma

c) Papieritektura wynosi -240m3
w ciągu 12 miesięcy.

3) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczegolności:

a) dostarczenie kontenerów i pojemników (wykazanych w formulazu cenowym) do gromadzenia
odpadów stałych oraz utzymanie ich w należytym stanie,

b) odbior odpadów w terminach ustalonych przezZamawiającego w drodze zgłoszeń telefonicznych,
c) vuywóz odpadów do uprawnionego składowiska, z zachowaniem pzepisów obowiązujących pzy

transporcie odpadów komunalnych,
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d) prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej odbieranych odpadów.

4) Usługa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi pzepisami prawa, w szczególności:

a) Ustawa zdnia14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z2020r.poz.797 zpóżn, zm.);

b) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z póżn,
zn).

5) Usługa wywozu nieczystości odbywac się będzie według potzeb Zamawiającego, na podstawie
telefonicznych zgłoszeń. Zlecenie każdorazowo wykonywane będzie w ciągu 24 godz. od zgłoszenia (

dotyczy całego okresu umowy).

6) Wspólny słownik zamówień (CPV) 90-51.10.00-2, 90.00.00.00-7,

3. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

4, Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena ofeńy (wartość brutto) uwzględnia wszystkie zobowiązania Wykonawcy, musi byó podana w PLN
cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem naleznego podatku VAT - jeżeli występuje.

2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki zwięane z wykonaniem

zamówienia (zgodnie z wypełnionym formulazem cenowym).

3) Cena moze być tylko jedna .

4) Jezeli złozono by ofeńę, któĘ vriybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego

zgodnie z pzepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątzwspólnotowego

nabycia towarow, ZanawiĄący w celu oceny takiej ofeńy dolicza do pzedstawionej w niej ceny podatek od

towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi pzepisami.

5. Kryteria wyboru ofeńy:

Oferty zostaną ocenione pnez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: cena

100%

Cena ofeńowa brutto za wykonanie pzedmiotu zamówienia.

Znaczenle kryteńum (waga)- 100%

Cena to wańość wyrazona w jednostkach pienięznych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy

jezeli na podstawie odrębnych pzepisów spzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem

akcyzowym.

Ofeńa z najnizszącenąotzyma 100 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru.

najnizsza cena brutto

Ocena punktowa (C)= x 100 pkt. x ,t00 
%

cena brutto badanej ofeńy

6. Sposób pzygotowania ofeĘ:

1) Każdy Wykonawca może złożyó tylko jednąofeńę.

2) Ofeńa musi byó podpisanaprzezosoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia).
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3) Oferta musi być spoządzona w 1 egzemplazu, w języku polskim, mieć forme pisemna,

4) W pzypadku gdy ofeńę podpisuje pełnomocnik, do oferty nalezy dołączyc ORYG|NAŁ lub kopię

poŚwiadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofeńę pzez osobę prawnie

upowaznioną do reprezentowania Wykonawcy,

5) Oferta musi byó podpisana w sposób umozliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy

muszą być czytelne lub opatzone pieczęciami imiennymi.

6) lntegralną część ofeńy stanowiąZałączniki do Zapytania Ofeńowego.

7. Miejsce, sposób i termin składania ofeń:

1. Ofeńę nalezy złożyćdo dnia 11.02.2022r.do godz. 'l1:00:

w formie elektronicznej na adres kjedraszak@szpitalwzesnia.home.pl, wpisując w tytule ,,Zapytanie
ofeńowe na usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu Szpitala Powiatowego we Wześni
Sp. z o.o."

2. Otwarcie ofeń nastąpi dnia 11.02.2022r. o godz. 11:10

8. ośWADcZENIA l DoKUMENTy, KTóRE NALEży DoŁAczyc D0 oFERTy:

1) Aktualny odpls z właściwego Ęestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, w pzypadku:

podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nieposiadających

osobowości prawnej - wyciąśl z Krajowego Rejestru Sądowego,

osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejestru

CEIDG (Centralna Ewidencja i l nformacja o Działal ności Gospodarczej),

działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej - umowa spółki cywiln ei orazzaświadczenie o

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

Jezeli w kĘu, w ktorym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, któĘ dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa

wyzej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone pzed notariuszem lub pzed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samoządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

pzed upływem terminu składania ofeń,

2) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transpońu odpadów zgodnie z

ustawąoodpadach zdnia14 grudnia 2012r, oodpadach (Dz. U. z2021r.poz.779zpóżn: zm)

3) oŚwiadczenie o posiadaniu aktualnej umowę z podmiotem prowadzącym składowisko odpadów
komunalnych.

4) oŚwiadczenie, że pojazdy wykonujące usługę zostaną wyposazone w monitoring np. GPS umozliwiający
pełną kontrolę pzekazania odpadów na składowisko odpadow komunalnych , ZamawiĄący zastzega sobie
mozliwość zapoznania się z monitori ng iem.



5) pełnomocnictwo do podpisania ofeń (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodnośó z oryginałem pzez

notariusza), względnie do podpisania innych dokumentow składanych wrazz ofeńą o ile prawo do ich

podpisania nie wynika z innych dokumentów złozonych wrazzofertą

6) Formulaz ofeńowy - załącznik nr 1,

7) Prqekt umowy -załączniknr?.

9. Mając na uwadze zapisy ań, 13 ust. 1 i2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)

20161679 z 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przefulazaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego pzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym

dalej ,,RODO", poniżej pzedstawiam informacje i zasady pzetwazania danych osobowych pzez ,,Szpital

Powiatowy" we Wześni Sp. z o,o, w restrukturyzacji:

1) Administratordanych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Szpifal Powiatovvy we Wrześni" Sp. z o.o. w

restrukturyzacji - reprezentowany pzez PrezesaZarządu z siedzibą pzy ul. Słowackiego 2,62-300

Wześnia, tel.: 61 43 70 590.

2) lnspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących pzetwazania danych osobowych pzez Szpital można

kontaktować się z wyznaczonym w tym celu lnspektorem Ochrony Danych - Panią lzabelą Dropek

na adres email: idropek@szpitalwrzesnia,home.pl lub pod numerem telefonu: 531-949-132,

3) Celpzetwazania
Pani/Pana dane osobowe będą pzetwazane pzez Szpital w celu zwiąanym z postępowaniem o

udzielenie zamówienia publicznego.

4) Pzechowywaniedanych:

Pani/Pana dane osobowe będą pzechowywane, zgodnie z arl,.78 i 79 ustawy Pzp, oraz zgodnie z
jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w,,Szpitalu Powiatowym we Wrześni" Sp. z o.o,

w restrukturyzacji,

5) lnformacja o obowiązku podania danych:

Obowiązek podania przez PaniąlPana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w pzepisach ustawy Pzp, zwiąanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych

wynikająz ustawy Pzp,

6) Realizacja praw:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b) na podstawie ań. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

c) na podstawie ań. 18 RODO prawo ządania od adminiskatora ograniczenia pzetwazania

danych osobowych zzasIrzeżeniem pzypadków, o ktorych mowa w ań., 18 ust. 2 RODO**,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Uzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przelwauanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza pzepisy
ROD0,

7) Nie pzysługuje Pani/Panu:

a) w związku zań.17 ust. 3 lit. b lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do pzenoszenia danych osobowych, o których mowa w ań. 20 RODO,

c) na podstawie ań. 21 RODO prawo spżeciwu, wobec przetwazania danych osobowych, gdyz

podstawą prawną pzetwazania Pani/Pana danych osobowych jest ań. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8) Odbiorcy danych:

a) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ań. 18 oraz ań. 74 ustawy z dnia 11

wześnia 2019 r. - Prawo zamowień publicznych (Dz. U. z2019 r, poz, 2019 zpóżn.zm,).



a) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował

zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowaniao**.o skozystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkować zmiana wyniku postępowania o

udzielenie zamowienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą

Pzp, oraz nie moze naruszaó integralności protokołu oraz jego załączników.
** prawo do ograniczenia pzetwazania nie ma zastosowania w odniesieniu do pzechowywania, w

celu zapewnienia kozystania ze środkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby

tizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub

państwa członkowskiego.
*** profilowanie, oznacza dowolną formę zautomatyzowanego pzetwazania danych osobov,rych,

które polega na wykozystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby

fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej,

jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania,

lokalizacji lub pzemieszczania się.

10. Zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy

Prawo zamówień publicznych i mozliwa jest zmiana lub odwołanie zapytania bez podania przyczyny.

1 1. Niniejsze zapytanie ofeńowe nie stanowi ofeńy zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

12, W sprawie zamówienianależy kontaktować się z pzedstawicielem Zamawiającego:

a) w sprawach merytorycznych - Aleksandra Karska, Tel. 6114370574

b) w sprawach formalno-prawnych - Karol Jędraszak , Tel, 6114370537


