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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na realizację zadania: usługi związane z wywozem nieczystości płynnych  

z Domu Pomocy Społecznej w Rogożewku. 

 

Zamawiający:  Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie 

Czarnów 5 

 09-541 Pacyna 

  

I. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

Firma biorąca udział w postępowaniu musi posiadać koncesję na wywóz nieczystości 

płynnych z terenu Gminy Gostynin. 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie. Na kopercie należy 

umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis; „Oferta na 

realizację zadania: „Usługi związane z wywozem nieczystości płynnych z Domu Pomocy 

Społecznej w Rogożewku.” Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i 

czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez 

Zamawiającego. 

 

II. Opis Przedmiotu zamówienia:  

 

Wywóz ok. 3 600 m
3
 nieczystości płynnych począwszy od 01.07.2017 roku do 30.06.2018 

roku (wywóz po ok. 300 m
3
 miesięcznie - częstotliwość 3 razy w tygodniu lub w zależności 

od potrzeb) z Domu Pomocy Społecznej w Rogożewku, 

 

III. przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

Cena, kryterium wagowe: 100%. 

 

IV. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej następujące 

dokumenty: 

 

1. Formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

3. Kopię koncesji na wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Gostynin. 

 



V. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonanie zamówienia. Wykonawca jest 

zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o 

obowiązujący podatek VAT. 

 

VI. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres 

umowy.  

 

VII. Miejsce i termin składania oferty: 

 

Ofertę należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 12.06.2017 r., do godz. 10
00

 do siedziby 

Zamawiającego, tj.  Powiatowy Domu Pomocy Społecznej, Czarnów 5; 09-541 Pacyna, w 

zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. I. Oferta otrzymana przez 

Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania 

Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną 

ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

 

VIII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: 

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.06.2017 r., o godz. 

10
15

  .  

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Bogdan Bogdziński, Tel. 24 285 80 02.  

 

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 

 

W terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty 

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest 

zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy 

oferty Wykonawcy 

 

 
30.05.2017 r. Rafał Cicholc 

    Dyrektor PDPS Czarnów 

       (data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Wzór umowy 

 

 


