Warszawa 2021-04-14

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
odbiór i zagospodarowanie zużytego sorbentu (15 02 02*) oraz waty szklanej
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie zużytego sorbentu (15 02 02*), o
orientacyjnym tonażu 1,3200 Mg, oraz waty szklanej zanieczyszczonej olejem turbinowym, wraz z
blachą izolacyjną o orientacyjnym tonażu 0,4800 Mg i objętości ok 4,4 m3.
Odbiór odpadów w pojemnikach Wykonawcy (tymczasowo odpady są magazynowane w pojemnikach
1100 L.)
Odbiór odpadu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00.
Zalecana wizja lokalna.
Wymagane jest:
• Przekazanie MPO Sp. z o.o. do weryfikacji zezwolenia na zbieranie i/lub odzysk przetwarzanie dla
kodów w/w odpadów;
• przesłanie MPO Sp. z o.o. oświadczenia (zał. 1) o spełnieniu wymagania nałożonych ustawą z dnia
20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.
1592).
• przekazanie informacji MPO Sp. z o.o. informacji odnośnie aktualnego wpisu do BDO dla ww.
działalności oraz dla transportu odpadów o w/w kodach
W załączeniu dołączamy:
- załącznik nr 1 - oświadczenie spełnieniu wymagań
- załącznik 2 i 3 - zdjęcia waty szklanej
Wymagamy aby złożone oferty były ważne 30 dni.
A także zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie, bez dokonania
wyboru Oferenta, a także bez konieczności podania przyczyny.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-04-20
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Dominika Błażejczyk
Tel. kontaktowy: 22 39 10 204
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: dominika.blazejczyk@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43, pok. DZA, ul. Kopijników 13

Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
cena - 100%

Zapraszamy do składania ofert.

