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Zapytanie ofertowe  

(dotyczy: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów 

opakowań po nawozach i typu Big Bag) 

 I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Ciepielów 

ul. Czachowskiego 1 

27-310 Ciepielów 

NIP: 509 00 66 702 

            Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1710 ze zm.). 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zadanie realizowane będzie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii 

rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” i finansowane 

będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu odpadów z folii 

rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big 

Bag, w tym: odbiór, transport oraz przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia 

odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big Bag w ilości około 54,174 Mg (szacunkowa ilość na podstawie 

formularzy zgłoszeniowych rolników) w tym: 

- folia rolnicza biała - 28,790 Mg; 

- folia rolnicza czarna - 11,420 Mg; 

- siatka do owijania balotów - 3,770 Mg; 

- sznurek do owijania balotów - 3,105 Mg; 

- opakowania po nawozach - 2,825 Mg; 

- opakowania typu Big Bag - 4,264 Mg. 

 

W trakcie realizacji zamówienia ilość oraz proporcje poszczególnych rodzajów odpadów 

podanych powyżej mogą ulec zmianie. 

 

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie 

otrzymania przez gminę dotacji na realizację przedmiotowego zadania. 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1. Odbioru odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 

owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, dostarczonych przez 

rolników w miejsce wskazane prze Zamawiającego, zważenia ich przy użyciu własnych 

(posiadających legalizację) urządzeń, uporządkowanie miejsca wykonywania usługi; 



2. Transportu odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag do miejsca ich odzysku lub 

unieszkodliwiania środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport 

odpadów; 

3. Rozładunku i przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag do odzysku lub unieszkodliwienia; 

4. Spisania z każdym rolnikiem dostarczającym odpady protokołu odbioru odpadów, 

którego jeden egzemplarz powinien przekazać Zamawiającemu; 

5. Wygenerowania z systemu BDO i poświadczenia za zgodność z oryginałem kart 

ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego 

zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku i unieszkodliwiania oraz 

dostarczenia ich  Zamawiającemu wraz z ich zbiorczym zestawieniem; 

6. Wykonania i przekazania Zamawiającemu co najmniej 10  zdjęć, ilustrujących przebieg 

realizacji zadania na różnym etapie; 

7. Przedłożenia Zamawiającemu po wykonaniu zadania sprawozdania/protokołu 

wykonanych prac, oświadczenia o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem 

właściwych przepisów technicznych, sanitarnych i zgodnych z przepisami prawa 

(głownie Prawo Ochrony Środowiska i Ustawa o odpadach); 

8. Przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o wszelkich posiadanych uprawnieniach 

i pozwoleniach niezbędnych do realizacji usługi a przed podpisaniem umowy 

przedstawienia wymaganych uprawnień i pozwoleń. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do 31.07.2023 roku. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

Oferta powinna: 

a. być opatrzona pieczęcią firmową, 

b. posiadać datę sporządzenia, 

c. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP, 

d. być podpisana czytelnie przez Wykonawcę 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY 

1. Oferta powinna być przesłana za pomocą: poczty elektronicznej email: 

srodowisko@ciepielow.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd 

Gminy Ciepielów, Czachowskiego 1; 27-310 Ciepielów w terminie do dnia 03 marca 2023 

roku do godziny 12:00. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

mailto:srodowisko@ciepielow.pl


4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1-Cena 100% 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela: 

Katarzyna Zięba tel. 48 37 88 080 w.09 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy, 

2. Wzór umowy, 

3. Wzór umowy powierzenia danych osobowych. 

  

Do pobrania: 

- Załącznik Nr 1 

- Załącznik Nr 2 

- Załącznik Nr 3 


