
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 Lokatorsko – Własnościowa w Suszu

    ul. Piastowska 28, 14-240 Susz
   tel. 55 2786 128, e-mail: prezes-smsusz@wp.pl 

Susz, dnia 23.10.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  Lokatorsko  –  Własnościowa  w  Suszu  zaprasza  do  składania  oferty

cenowej na: Dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne.

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Pojemniki 1100 litrów na odpady komunalne – czarne na odpady zmieszane – 28szt.
– pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego (polietylen);
– pojemniki z płaską klapą, otwierane do góry;
– czterokołowy system jezdny z blokadą na dwóch kółkach;
– opis na pojemniku – 'ODPADY ZMIESZANE”;
– pojemniki spełniające Polskie Normy: PN-EN 840.

2. Pojemniki 1100 litrów na odpady komunalne – zielone na szkło – 14szt.
– pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego (polietylen);
– pojemniki z płaską klapą, otwierane do góry;
– czterokołowy system jezdny z blokadą na dwóch kółkach;
– opis na pojemniku – 'SZKŁO”;
– pojemniki spełniające Polskie Normy: PN-EN 840.

3. Pojemniki 1100 litrów na odpady komunalne –  niebieskie na papier – 14szt.
– pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego (polietylen);
– pojemniki z płaską klapą, otwierane do góry;
– czterokołowy system jezdny z blokadą na dwóch kółkach;
– opis na pojemniku – 'PAPIER”;
– pojemniki spełniające Polskie Normy: PN-EN 840.

4. Pojemniki 1100 litrów na odpady komunalne – żółte na metale i tworzywa sztuczne – 14szt.
– pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego (polietylen);
– pojemniki z płaską klapą, otwierane do góry;
– czterokołowy system jezdny z blokadą na dwóch kółkach;
– opis na pojemniku – 'METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”;
– pojemniki spełniające Polskie Normy: PN-EN 840.

5. Pojemniki 240 litrów na odpady komunalne – brązowe na odpady bio – 14szt.
– pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego (polietylen);
– pojemniki z płaską klapą, otwierane do góry;
– pojemniki wyposażone w otwory wentylacyjne;
– dwukołowy system jezdny z blokadą na co najmniej jednym kole;
– opis na pojemniku – 'BIO”;
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– pojemniki spełniające Polskie Normy: PN-EN 840.

II. Wymagania dodatkowe.

1. Termin gwarancji minimum 36 miesięcy.
2. Wykonawca  dostarczy  przedmiot  zamówienia  na  własny  koszt  i  własnym staraniem do siedziby

Zamawiającego. Miejsce dostawy: Spółdzielnia Mieszkaniowa lokatorsko – Własnościowa w Suszu,
ul. Piastowska 28, 14-240 Susz.

3. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. 
4. Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r.
5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Marcin Mądry – tel 509-853-022,

e-mail: prezes-smsusz@wp.pl. 

III. Opis sposobu przygotowania i składania ofert.

1. Oferty należy składać na załączonym do niniejszego zapytania formularzu ofertowym.
2. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym

w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące
oznaczenie: oferta na „Dostawa pojemników na odpady komunalne”.

3. Termin i miejsce składania ofert: 
a) Termin: 13.11.2020r., do godz. 14:00.
b) Miejsce:  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  Lokatrosko  –  Własnościowa  w  Suszu,  ul.  Piastowska  28,

14-240 Susz.
4. Termin  i  miejsce  otwarcia  ofert: 16.11.2020r.,  godz.  12:30.  Miejsce  jak  w  pkt  3.  (na  wniosek

członków komisji przetargowej w/w termin może ulec zmianie).
5. Na potwierdzenie swojej wiarygodności, oferenci przedłożą dokumenty i informacje:
a) Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności

gospodarczej.
b) Referencje dot. wcześniej zrealizowanych usług w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

6. Formalną przyczyną odrzucenia oferty będzie stwierdzenie choćby jednego z poniższych uchybień.
a) Brak  któregokolwiek  z  dokumentów  wymienionych  w  niniejszym  zaproszeniu  jako  wymaganych
składników oferty.
b) Brak podpisu osób uprawnionych (upoważnionych) na formularzu ofertowym i innych dokumentach
wymaganych.
c) Brak proponowanych cen i stawek oraz żądanych informacji w formularzu ofertowym.

IV. Ustalenia końcowe.

1. W celu wyboru Wykonawcy, ważne oferty zostaną dokładnie przebadane pod względem kwalifikacji
i wiarogodności oraz poziomu cen ofertowych i spełnienia wymogów zaproszenia.
2. Kryterium oceny ofert: Cena 100%.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego oferenta w celu udzielenia
dodatkowych wyjaśnień na temat treści złożonej oferty, kwalifikacji, wiarogodności oraz podstaw i sposobu
kalkulowania ceny. Od oferentów oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień.
4. Zamawiający  w  terminie  3  dni  roboczych  od  momentu  otwarcia  ofert  powiadomi  o  wynikach
postępowania   wykonawcę,  który  według  komisji  przetargowej  złoży  najkorzystniejszą  ofertę.  Pozostałe
podmioty informację o wynikach postępowania będą mogły uzyskać w siedzibie Spółdzielni.
5. Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  lub  odwołania  zapytania  ofertowego  bez
podania przyczyn.
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FORMULARZ OFERTOWY
 na Dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne
dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Suszu

1. Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................

2. Dane kontaktowe (adres, telefon, email) ....................................................................................

3. NIP ...........................................................

4. Regon ......................................................

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

L.p. Nazwa zadania Ilość szt. Cena brutto

1. Pojemniki 1100 litrów na odpady komunalne – czarne 28

2. Pojemniki 1100 litrów na odpady komunalne – zielone 14

3. Pojemniki  1100  litrów  na  odpady  komunalne  –
niebieskie

14

4. Pojemniki 1100 litrów na odpady komunalne – żółte 14

5. Pojemniki 240 litrów na odpady komunalne – brązowe 14

6. Koszty transportu

Razem

6. Proponowany termin całościowego wykonania usługi...................................... .

7. Oświadczam,  że  w  celu  prawidłowej  oceny  zakresu  prac  niezbędnych  do  realizacji  zamówienia

przeprowadziłem  wizję  lokalną  miejsca  realizacji  zamówienia  i  skalkulowałem  własne

wynagrodzenie z uwzględnieniem ryzyka orientacyjnego charakteru opisu przedmiotu zamówienia.

8. Okres gwarancji na dostarczone pojemniki wynosi …....................m-cy.

9. Uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  przez  czas  wskazany  w  ogłoszeniu  przetargu

 tj. przez okres 60 dni, licząc od terminu złożenia oferty.

……………………… …………………………….
Miejscowość, dnia           podpis wykonawcy lub osoby

      upoważnionej, pieczątka wykonawcy


