
 
 

Komprachcice, dnia  14.03.2022 r. 

ZP.272.2.2022  

 

 

Rozeznanie cenowe rynku  

w zakresie zbierania, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, 

siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach big – bag z terenu Gminy 

Komprachcice 

 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego                  

 Gmina Komprachcice 

 ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice 

 NIP 9910471296, REGON 531413082 

 

II. Tryb udzielania zamówienia 

  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy  

Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r.(t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.).   

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.  

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady  

konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.  

 

III.  Nazwa i opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest „zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów 

z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach big – bag” 

z terenu Gminy Komprachcice. Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego usuwania 

folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej i finansowane będzie ze 

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

  

Szczegółowe uregulowania dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie 

internetowej:  

https://www.gov.pl/web/nfosigw/usuwanie-folii-rolniczych-i-innych-odpadow-pochodzacych-z-

dzialalnosci-rolniczej-2021 

 

Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, na podstawie 

zgłoszeń rolników to ok. 8,88 t, tj.: 

-  odpady z folii rolniczych – 3,27 t, 

- odpady z siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowania po nawozach i typu Big-bag – 5,61 t.  

 

https://www.gov.pl/web/nfosigw/usuwanie-folii-rolniczych-i-innych-odpadow-pochodzacych-z-dzialalnosci-rolniczej-2021
https://www.gov.pl/web/nfosigw/usuwanie-folii-rolniczych-i-innych-odpadow-pochodzacych-z-dzialalnosci-rolniczej-2021


 
 

Odbiór odpadów odbywać się będzie w terminie uzgodnionym drogą elektroniczną lub mailową z 

miejsca składowania znajdującego się na terenie Gminy Komprachcice, jednak nie może być późniejszy 

niż do dnia 10 czerwca 2022 r. 

 

Zakres prac Wykonawcy obejmuje:  

1) odebranie wszystkich zebranych przez Zamawiającego odpadów z folii rolniczych, siatki i 

sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag zgodnie z ilością 

podaną w zapytaniu ofertowym i umowie; 

2) załadunek odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po 

nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca składowania z w/w odpadów;  

3) transport zebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz 

opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami 

transportu Wykonawcy posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów; 

4) przekazania odebranych odpadów do recyklingu, składowania lub utylizacji innym podmiotom 

posiadającym stosowne, wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia w tym 

zakresie. 

Łączna waga odpadów odebranych z terenu Gminy Komprachcice powinna zgadzać się z wagą 

odpadów przekazanych do recyklerów lub na składowisko odpadów. 

 

Czas realizacji usługi odbioru przez Wykonawcę odpadów z miejsca wskazanego przez Zamawiającego 

nie będzie przekraczał 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia odpadów do odbioru. 

Kod odbioru odpadów: 02 01 04. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub 

poddania odzyskowi, na podstawie zgłoszeń rolników to ok. 8,88 t tj.: 

-  odpady z folii rolniczych – 3,27 t, 

- odpady z siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowania po nawozach i typu Big-bag – 5,61 t.  

 

Wykonawca winien być wpisany do systemu BDO i posiadać numer rejestrowy w zakresie 

prowadzonej działalności oraz do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów 

określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. 779). 

Zamawiający we własnym zakresie przeprowadzi proces odbioru folii od rolników i proces 

ważenia. 

Wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym 

zakresie przepisów prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów 

potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia , a w 

szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu : 

 

-   wygenerowane z systemu BDO karty ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie 

odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub 

unieszkodliwienia, wraz z ich zbiorczym zestawieniem 

- wygenerowane z systemu BDO karty przekazania odpadów do docelowej instalacji ( w 

statusie z potwierdzonym transportem), wraz z ich zbiorczym zestawieniem (w przypadku 



 
 

przejęcia odpadów z terenu gminy przez podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem 

odpadów) 

- wygenerowane z systemu BDO karty ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne 

zagospodarowanie odpadów procesie unieszkodliwienia lub odzysku, wraz z ich zbiorczym 

zestawieniem. 

 

 

 Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w 

ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego 

i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu 

zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi odpadów zgodnie z ofertą cenową 

– wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto, przy czym 

Gmina  

 

Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z dostarczenia większej ilości odpadów niż wcześniej 

zadeklarowanych lub koszty powyżej kwoty objętej dotacją z NFOŚiGW ponosi rolnik 

dostarczający odpady. 

 

Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

 

IV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  

 

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

a) Cena 

 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1 Cena ( C ) 100 % 100 punktów 

 

 W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 

punktów wynikającą z działania: 

 

Pi (C) =  
𝐶min

Ci
  • Max  (C) 

gdzie: 

 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 



 
 

Ci cena oferty "i" 

Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena" 

 

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować ryczałtową cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie 

koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego, 

w tym również sytuacje długoterminowe dotyczące przedmiotu zamówienia, przewidziane i określone 

w wymaganiach niniejszego zapytania ofertowego, zakresem zamówienia oraz innymi kosztami 

związanymi z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

Ryczałtową cenę brutto należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.   

Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia. 

 

 Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.  

 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 

tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku (Art. 91 ust. 3a Pzp).  

 

V. Pozostałe informacje 

1.  Stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. 

2.     Wykonawca będzie realizował zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz Wykonawcą. 

5. Zamawiający do czasu podpisania umowy / wykonania zlecenia  zastrzega sobie prawo unieważnienia 

postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia 

postepowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.  

 

VI. Termin wykonania zamówienia: do 10.06.2022 r. 

 

Realizacja niniejszego  zamówienia obejmować będzie okres od dnia podpisania niniejszej umowy, aż 

do zakończenia realizacji usług wskazanych niniejszej umowie , lecz nie później niż do dnia 10.06.2022 

r. Ustalony termin odbioru może ulec zmianie za wspólną zgodą Wykonawcy i Zmawiającego w 

szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej sprawne oraz bezpieczne 

zrealizowanie zadania. 

 

 

 

 



 
 

VII.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą  spełniać warunki, udziału  

w postępowaniu dotyczące: 

 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej  działalności zawodowej, o ile to wynika  z 

odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie (druk 

oferty). 

 

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie (druk 

oferty). 

 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie (druk 

oferty). 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy  

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. 7 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia 

wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych 

w zaproszeniu, 

 

IX. Termin związania ofertą.  

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

X. Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Wymagania podstawowe.  

a)  każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, 

b) oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  

częściowych i wariantowych, 

c) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); oznacza to, iż jeżeli  



 
 

z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka 

osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby, 

d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  

z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Pzp., 

e) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy  

i siedziby,   

f) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone 

przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne 

materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 

oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

2. Zawartość oferty. 

Kompletna oferta musi zawierać: 

a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 

do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,   

b) dokumenty wymienione w pkt VIII niniejszego zaproszenia. 

 

IX. Miejsce oraz termin składania ofert 

 

1. Miejsce oraz termin składania ofert: 

Ofertę należy przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@komprachcice.pl do dnia 

01.04. 2022  r.  

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - siedziba Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Komprachcicach,  

ul. Kolejowa 3. 

X. Klauzula „RODO” 

1. Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na 

każdym etapie jego prowadzenia bez podania przyczyny.  

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Komprachcice, 

- dane kontaktowe administratora: ul. Kolejowa 3,  Komprachcice,  

77 403 17 03,email:ug@komprachcice.pl 

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Maria Grot sekretarz@komprachcice.pl 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu  

  związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza SIWZ 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona  

  zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia  

mailto:ug@komprachcice.pl
mailto:ug@komprachcice.pl
mailto:sekretarz@komprachcice.pl


 
 

  29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa  

Pzp”; 

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

  okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy  Pzp;  

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób  

  zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

- posiada Pani/Pan: 

￭na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

￭na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

￭na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

￭ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

- nie przysługuje Pani/Panu: 

￭w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

￭prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

￭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 

 

 

Wójt Gminy Komprachcice 

/-/ 

Leonard Pietruszka 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. Projekt umowy 

2. Formularz oferty 

 

 

 


