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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu zwraca się 

z zapytaniem ofertowym  w sprawie wykonania następującego zamówienia: 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa: 

„Wywóz nieczystości: ul. Kazimierza Przerwy  Tetmajera 56, 34-471 Ludźmierz.” 

2. Zakres usługi objętych zapytaniem 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów 
gromadzonych w pojemnikach/ workach z terenu nieruchomości położonej pod adresem: ul. Kazimierza 
Przerwy – Tetmajera 56, 34-471 Ludźmierz, oraz udostępniania pojemnika do  gromadzenia  nieczystości 
stałych: 

 wywóz kontenerów: 1100 l, oraz wywóz kontenerów: 240 l: 
 odpad z papieru i tektury, 
 odpad plastik i metale, 
 odpad szkło, 
 odpad zmieszany. 

 obsługa kontenerów.   
 

II. TERMIN REALIZACJI: 

1. Realizacja zadania:  06.02.2023 r. – 31.12.2023 r. 

 

III. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 

a) Terminowego opróżniania pojemników z częstotliwością: 

a. odpad: szkło, papier i tektura – 1 raz w miesiącu; 

b. odpad plastiki, metale – co 14 dni/ lub 1 raz w miesiącu; 

c. odpad zmieszany – co 14 dni, 

b) Przyjęcia i unieszkodliwienia odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o odpadach 
i prawa miejscowego.  

c) Wykonawca udostępni pojemniki oraz zapewni niezmienność ceny w okresie trwania umowy. 

 



 

 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Wypełniony w języku polskim formularz ofertowy, według wzoru określonego w załączniku nr 1 (do 

niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć pod adresem: ul. Kazimierza Przerwy – Tetmajera 56, 34-471 

Ludźmierz lub przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: zsckr@nowytarg.pl wpisując w tytule 

wiadomości: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe – wywóz nieczystości” do dnia 06.02.2023 r. do godz. 12:00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

V. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI: 

1. Cena ofertowa jest ceną, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie 

z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia.  

3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.  

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności                                      
– do formularza ofertowego należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca prowadzi 
działalność gospodarczą związaną z przedmiotem zamówienia; 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez   
Wykonawców dokumentów metodą „spełnia lub nie spełnia”. 

VII. ZASADY I TRYB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

a) oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym; 

b) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione; 

c) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie. 

2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postepowaniu kryterium ceny. 

3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. 

4. Cena może być tylko jedna – nie dopuszcza się wariantowości cen. 

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego, zostanie 

zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu 

ofertowym oraz którego oferta okaże się najtańsza.  

2. W trakcie trwania umowy obowiązuje niezmienność cen. 

3. Należność za realizację zamówienia będzie regulowana na podstawie wystawionej przez Wykonawcę 

faktury. Płatności Zamawiający zobowiązany jest dokonać w terminie 14 dni od daty wpływu faktury na 

mail: zsckr@nowytarg.pl przelewem na rachunek Wykonawcy. 
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IX. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

1. Z przeprowadzonego wyboru ofert Zamawiający sporządzi protokół wyboru dostępny do wglądu 
w Sekretariacie Zamawiającego pod adresem: K. Przerwy Tetmajera 56, Ludźmierz. 

2. Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie oferty przesłane w terminie na adres mailowy wskazany 
w zapytaniu ofertowym. 

 

X. PODSTAWA NIEUDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

1. Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.  

2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty.  

3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie   

 zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

 

XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY 

2. Załącznik nr 2 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………. 
(podpis i pieczątka zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

 
 

 

/pieczęć wykonawcy/ 

Pełna nazwa Wykonawcy:   ............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

NIP ................................................................ REGON ......................................................................................... 
telefon (stacjonarny/ komórkowy) .....................................................................................................................  
e-mail .................................................................................................................................................................. 
Numer rachunku bankowego: .............................................................................................................. 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na: ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Oferuję wykonanie usługi/ dostawy/ roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, 
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:  

1.1. Za cenę: 
w kwocie brutto złotych: ………………………………………………. 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….) 
 

Lp. Rodzaj usługi Cena netto Podatek VAT Cena brutto 

1. Wywóz kontenera 1100 l    

2. Wywóz kontenera 240 l    

1.2. Inne kryterium tj. ………………………………………………………………………………….. TAK / NIE 
1.3. W terminie:  06.02.2023 r – 31.12.2023 r. 
2. Oświadczamy, że: 

1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 
2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 
3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników 

zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia, 
4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego 

zamówienia. 
3. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie trwania zlecenia i zawiera 

wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, jakie ponosi zamawiający. 
4. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) ………………………………................................................ 
b) ………………………………................................................ 
c) …………………………………………………………………………….. 

*niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych orz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO, 
informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego 
w Nowym Targu z siedzibą przy ul. Kokoszków 71 , 34-400 Nowy Targ. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich 
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem mailowym: ido@zsckr.nowytarg.pl. 

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lic. c) RODO w celu związanym 
z niniejszym zapytaniem ofertowym. 

4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania.  

5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej/.  
6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: 

a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, 
b) wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba 

uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 
8. Nie przysługuje Pani/ Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
9. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO. 
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