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Szkoła Podstawowa Nr 6 w Płocku 

im. Druha Wacława Milke 

ul. 1 Maja 11 tel.  24 262 40 15 
09-402 Płock fax. 24 262 40 15 
www.sp6plock.pl                                                            
sekretariat@sp6plock.pl 
 

 
Płock, 5.12.2022r. 

 
 

 
 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE SP006/13/2022 
I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

(o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku (dalej: Zamawiający) 
zwraca się z zapytaniem ofertowym i z zaproszeniem do składania ofert w 
procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości kwoty 130 000 złotych, 
prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – 
Prawo zamówień publicznych na: 
 
 
 
Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów 
komunalnych w ciągu roku 2023 ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sp6plock.pl/


Strona 2 z 4 
 

I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym wywozie i 
zagospodarowaniu odpadów komunalnych stałych z pojemników 
usytuowanych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w 
okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa w zakresie gospodarowania odpadami. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych: 
a) Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. 
b) Ilość punktów odbioru śmieci: 1 
c) Częstotliwość odbiorów: według potrzeb zamawiającego, nie rzadziej 

jednak niż jeden raz w miesiącu. 
3. Zakres usług obejmować będzie: 

a) Terminowy i staranny wywóz odpadów komunalnych stałych w ciągu 48 
godz. po uprzednim zawiadomieniu przez pracownika Zamawiającego.  

b) Nieodpłatne udostępnienie pojemników na odpady komunalne: 
- niesegregowane o pojemności 1100L 
- segregowane - szkło - o pojemności 120L, 
- segregowane - papier - o pojemności 120L, 
- segregowane - tworzywa sztuczne - o pojemności 1100L, 
- segregowane – odpady kuchenne ulegające biodegradacji - o 

pojemności 60L. 
c) Dostawę i ustawienie pojemników/kontenerów będących własnością 

Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
d) Bezpłatną wymianę uszkodzonych pojemników. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania odpadów również w 
workach o pojemności 120L.  

5.  Dokładna liczba i rodzaj udostępnionych pojemników zostanie ustalana z 
wyłonionym Wykonawcą. 

6.  Wykonawca zapewni transport i sprzęt niezbędny do wykonania usługi oraz 
wydzierżawi niezbędne pojemniki. 

7.  Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania pojemników/kontenerów w 
sprawności technicznej przez cały okres obowiązywania umowy. 

8.  Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  i Planem gospodarki odpadami dla Województwa mazowieckiego.  

9. Usługa będzie rozliczana miesięcznie na podstawie faktury w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 
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II WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają 
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz 
dysponują określonymi poniżej zdolnościami technicznymi i zawodowymi tj.: 
a) Wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, o której 

mowa w art. 9 b w zakresie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z 
późn. zm.), 

b) Wykonawca posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie transportu odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992). 

2. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca wraz z 
formularzem ofertowym przedłoży oświadczenie o posiadaniu wpisu do 
rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9 b w zakresie ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz o posiadaniu aktualnego zezwolenia na 
transport odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992) – wzór oświadczenia stanowi załącznik 
nr 2 do zapytania ofertowego. 

3. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
niniejszego zamówienia. 

 
II. KRYTERIUM WYBORU OFERTY 

1. Kryterium wyboru oferty stanowi cena ryczałtowa brutto - 100% 
2. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

Cena musi uwzględniać wszelkie koszty jakie wykonawca poniesie z tytułu 
realizacji przedmiotowego zamówienia.  

3. Wykonawca przedstawi cenę za wykonanie zamówienia na formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę 
za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 

III DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU OFERTY: 
1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania ofertowego. 
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę 

lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu 
wykonawcy oraz zawierać nazwę i adres Wykonawcy lub pieczątkę 
nagłówkową firmy. 

b) Zaoferowana przez Wykonawcę cena musi być wyrażona jako cena brutto 
w złotych polskich na dzień sporządzenia oferty i określać wartość 
przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny, zgodny z 
formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zapytania 
ofertowego. 

c) Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika oferent zobowiązany 
jest dołączyć pełnomocnictwo. 
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2. Każdy oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenie o posiadaniu 
zezwolenia na transport odpadów komunalnych (zał. 2), oświadczenia RODO 
(zał. nr 3) oraz oświadczenia Wykonawcy (zał. 4) 

3. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy, której 
projekt stanowi załącznik nr 5. 

 
 
III. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 
Edyta Grabarczyk – Słomkowska, e-mail: administracja@sp6plock.pl, tel. 242 624 
015 
 
IV. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę (wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. 1), oświadczenie o 

posiadaniu zezwolenia na transport odpadów komunalnych (zał. 2),  
oświadczenie RODO (zał. 3) oraz oświadczenie Wykonawcy (zał. 4)) należy 
składać w terminie do dnia 16 grudnia 2022. r. do godz. 14.00 w zamkniętej 
kopercie z napisem „DOKUMENTY OFERTOWE – NIE OTWIERAĆ” do 
sekretariatu szkoły podstawowej nr 6 w Płocku, ul. 1 Maja 11, 09-402 Płock. 

2. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania niniejszego postępowania przed 

jego rozstrzygnięciem, bez żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu. 
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