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Mielec, 22.06.2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł netto 
 

 

1. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Wolności 171 , 39-300 

Mielec, zaprasza do składania ofert cenowych na: 
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Rekultywacja składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mielcu. 

 

Zamówienie wspófinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                    

w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020. 
 

2. Ze szczegółowym zakresem robót podlegających nadzorowi można zapoznać się w na stronie 

internetowej Zamawiającego pod adresem: https://zuok.mielec.pl lub w Zakładzie Utylizacji 
Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wolności 171; 39 -300 Mielec 

3. Wartość robót wg umowy z wykonawcą wynosi 789008,61zł netto. Pozostałe warunki realizacji 

zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego: 
 

4. Termin realizacji zamówienia – 30.11.2021 r. 

 
5. Okres gwarancji i rękojmi – 72 miesiące. 

 

6. Warunki płatności. 

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo fakturą końcową. Termin zapłaty 
faktury ustala się na 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu. Szczegóły warunków płatności 

określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Wzór umowy. 

 
7. Inne istotne warunki zamówienia.  

1) Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

a) Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o opis przedmiotu zamówienia 

zawarty w ust. 2 niniejszego Zapytania Ofertowego oraz z uwzględnieniem warunków i 
wymagań określonych we Wzorze umowy. 

b) Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym Zapytaniu 

Ofertowym, powinien w cenie ofertowej ująć wszystkie koszty które mogą wystąpić w 
związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami 

technicznymi i prawnymi. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie. 

c) Cena podana w ofercie powinna być ustalona przez Wykonawcę w oparciu o kalkulację 
własną Wykonawcy. Zamawiający nie ustanawia obligatoryjnych podstaw ustalenia cen. Cena 

powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot 

niniejszego postępowania. 
d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 

2) Badanie ofert: 

a) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnienia oferty, jeżeli zawiera ona braki nadające 

się do uzupełnienia. 

https://zuok.mielec.pl/
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b) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
c) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek 

pisarskich, rachunkowych lub innych omyłek polegających na niezgodności treści oferty z 

zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie 

zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Wykonawca może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty oczywistych omyłek, w 

takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu. 

d) Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 

− jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym Zapytaniu 
Ofertowym, 

− jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

− wykonawca nie zgodzi się na poprawienie przez Zamawiającego oczywistej omyłki 

pisarskiej, rachunkowej lub innej omyłki polegającej na niezgodności treści oferty z 
zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty, 

− wykonawca, wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli 

niewystarczających wyjaśnień w zakresie treści oferty lub rażąco niskiej ceny, 

− zaoferowana w niej cena będzie rażąco niska. 

3) Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

a) o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi 
pisemnie w formie papierowej poprzez operatora pocztowego lub drogą elektroniczną 

Wykonawców którzy złożyli oferty. 

b) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie w terminie i 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do 

niniejszego Zapytania Ofertowego. 

c) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

4) Unieważnienie postępowania: 

a) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: 

− nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

− cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

− wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenia postępowania lub 

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

− postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

− w innych uzasadnionych przypadkach. 

b) Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania 
bez podania przyczyny. 

5) Pozostałe istotne warunki zamówienia określa Wzór Umowy. Wykonawca składając ofertę 

akceptuje warunki wykonania zamówienia zawarte we wzorze umowy. 

 
8. Kryterium oceny ofert wraz ze sposobem oceny ofert. 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując następujące kryteria, gdzie 1% = 1 

pkt: 
Cena – 100% 
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Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę na druku „Oferta”. Ilość punktów w tym kryterium zostanie 

obliczona na podstawie poniższego wzoru: 
C = [Cmin / Co] x 100 pkt 

gdzie:  

C – punktacja którą należy wyznaczyć 

Cmin - cena brutto oferty najtańszej spośród złożonych ofert 
Co - cena brutto oferty ocenianej 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone 

do dwóch miejsc po przecinku. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz zawiera najniższą 

cenę. 

 
9. Sposób przygotowanie oferty. 

1) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „Oferta”, 

2) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i zeskanowana do formatu .jpg / .pdf lub 

opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
3) w przypadku przesłania oferty w formie papierowej poprzez operatora pocztowego lub złożonej 

osobiście, na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadania: „ Rekultywacja składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i w Mielcu. 

 

10. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.07.2021 r. do godz. 9:00 w formie: 

1) papierowej (osobiście, poprzez operatora pocztowego) na adres: Zakład Utylizacji Odpadów 
Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wolności 171 , 39 – 300 Mielec 

lub 

2) elektronicznej na e-mail: zuok@onet.eu  
 

10. Klauzula Informacyjna. 

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”, Zamawiający informuję, że:  

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Utylizacji Odpadów 

Komunalnych Sp. z o.o. adres: ul. Wolności 171, 39-300 Mielec. 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 

Sp. z o.o. jest Pani Elżbieta Streb , dostępna pod adresem poczty elektronicznej: 

zuok@onet.eu  oraz  

nr telefonu 17- 583 11 41. 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadania: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne w Mielcu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia o 

wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł netto. 

3) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 
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4) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z celem, przez okres 5 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

5) Obowiązek podania przez Pana/Pani danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art. 6 ust. 1 pkt b RODO. 

6) W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7) Posiada Pan/Pani: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani 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 

Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

8) Nie przysługuje Panu/Pani: 

− 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 Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

  
11. Załączniki: 

1) druk „Oferta”, 

2) wzór umowy, 

 

 

……………..………………………………… 

                                                                                                             (podpis ) 


