Warszawa 2018-06-12

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, transport i zagospodarowanie odpadów – Gaśnice ABC Proszkowe
Opis przedmiotu zamówienia:
Odpady będące przedmiotem zamówienia zostały wytworzone
w wyniku funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o. o.,
Zamówienie obejmuje odbiór odpadów z:
1.

Magazynu przy ul. Obozowej 43 w Warszawie.

Rodzaje odpadów przeznaczone do przekazania:
- Gaśnica proszkowa ABC 1kg,
- gaśnica ABC proszkowa 2kg,
- gaśnica ABC proszkowa 4kg
- gaśnica ABC proszkowa 6kg,
- gaśnica ABC proszkowa 12kg,
- gaśnica ABC proszkowa 25kg
Najwięcej jest gaśnic 2,4,6kg.

Łączna ilość odpadów wynosi około 800 kg
Ilości wskazane w zestawieniu są ilościami szacunkowymi. Ocenia się, że podane ilości mogą być
wyższe lub niższe o 20% jednakże, dokładna waga będzie znana dopiero po zważeniu odpadów przez
Wykonawcę.
Zamówienie nie jest dzielone na zadania co oznacza, że oferty należy składać na odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów.
W ofercie należy podać cenę netto – zł/Mg odebranych odpadów. Oferty, w których ceny zostaną
podane w inny sposób nie będą rozpatrywane. Ceny jednostkowe netto składane w ofercie muszą
zawierać w sobie koszty odbioru, transportu, zagospodarowania, ubezpieczeń, opłat celnych

i podatkowych oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy. Ceny nie będą podlegały późniejszej
negocjacji.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:
·

Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów objętych
przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 21) lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21.).

·

Aktualne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia
wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21.)

Powyższe dokumenty muszą obejmować swym zakresem wszystkie rodzaje odpadów objętym
przedmiotem zamówienia.
Wykonawca do oferty załączy kopie decyzji lub wpisów potwierdzające możliwość realizacji
przedmiotu zamówienia.
Przesyłanie ofert i dokumentów dopuszcza się wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail:
magdalena.szklarczyk@mpo.com.pl
Wykonawca przed złożeniem oferty może dokonać oględzin zmagazynowanych odpadów.
Zamawiający zapewni możliwość odbycia wizji miejsca magazynowania odpadów jedynie po
uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.
Załadunek odpadów będzie leżał po stronie Odbierającego.
Dokładny termin odbioru odpadów zostanie ustalony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej
oferty.
Przekazanie odpadów zostanie potwierdzone kartami przekazania odpadu zgodnie ze wzorem
ustalonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014, poz. 1973). Karty
przekazania odpadu będą wystawiane przez Zamawiającego na podstawie kwitów wagowych
z legalizowanej wagi Wykonawcy. W ważeniu odebranych odpadów może uczestniczyć przedstawiciel
Zamawiającego. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji umowy wskaże Zamawiającemu pisemnie
wagę, załączając aktualne świadectwo legalizacji urządzenia.
Odbiór odpadów będzie możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości odbioru odpadów w soboty i niedziele oraz w dni robocze po
godz. 14.
Podstawą wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony karty przekazania odpadu. Za ceny
jednostkowe, na podstawie których będzie wystawiana faktura uważa się ceny zaproponowane
w złożonej ofercie.
Płatność za przedmiot umowy będzie dokonana przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty
otrzymania faktury i będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.
Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni kalendarzowych.

Oferty należy nadesłać drogą mailową na adres: magdalena.szklarczyk@mpo.com.pl
Termin składania ofert upływa w dn.: 2018-06-20 o godz. 10:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Magdalena Szklarczyk
Tel. kontaktowy: 39 10 263
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: magdalena.szklarczyk@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43, pok. 220
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
cena- 100 %

Zapraszamy do składania ofert.

