
Świedziebnia, dnia 04.08.2020 r. 

GOK.271.2.2020 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej na 

terenie Gminy Świedziebnia 

 

 

Wójt Gminy Świedziebnia zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego odbiór, 

transport i poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia 

rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowań po nawozach  i typu Big Bag z terenu gminy 

Świedziebnia. 

 

1. Zamawiający 

Gmina Świedziebnia 

Świedziebnia 92A 

87-335 Świedziebnia 

NIP: 874 171 11 06 

 

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big Bag na terenie Gminy Świedziebnia. Postępowanie o udzielenie zamówienia 

prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2019 r. poz. 1843). 

 

Zamawiający wskaże miejsce na terenie Gminy Świedziebnia, do którego rolnicy zobowiązani będą 

dostarczyć odpady lub ich poszczególne frakcje we własnym zakresie. 

 

Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia została ustalona na 

podstawie złożonych przez rolników zgłoszeń i wynosi: 

Lp. Rodzaj wyrobów Ilość (Mg) 

1.  Folia rolnicza  49,275 

2.  Siatka do owijania balotów 9,690 

3.  Sznurek do owijania balotów 3,028 



4.  Opakowania po nawozach 10,925 

5.  Opakowania typu Big Bag 12,220 

 RAZEM 85,138 

 

W trakcie realizacji zamówienia ilość odpadów może ulec zmianie. 

 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

1) ważenie odbieranych odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po 

nawozach i typu Big Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń; 

2) załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów 

oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w 

odpadów; 

3) transport odebranych 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 posiadającymi aktualne 

zezwolenie na transport odpadów; 

4) rozładunek i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia. 

 

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 

3. 1. spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i 

sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag, którego jeden egzemplarz 

przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane: 

1) imię i nazwisko rolnika z terenu Gminy Świedziebnia, który dostarcza odpady; 

2) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag; 

3) datę odbioru; 

4) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na poszczególne frakcje (folia rolnicza, siatka i sznurek do 

owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag); 

5) podpis przekazującego odpady; 

6) podpis Wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę ze wskazaniem 

pełnionej funkcji; 

7) pieczęć firmową Wykonawcy, 

3. 2. prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów określoną w art. 66 i 67 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 797 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów 

określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 819); 



3. 3. wykonać przedmiot zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, 

do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z 

przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu: 

 oryginału/potwierdzonych za zgodność kserokopii z oryginałem kart przekazania odpadów, osobno 

dla każdego z rolników, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu 

oraz zaświadczenia/zaświadczeń potwierdzających recykling lub zaświadczenia/zaświadczeń 

potwierdzających inne niż recykling procesy odzysku; 

3. 4. wykonać co najmniej 10 zdjęć podczas prac na różnym etapie, czytelnych, dobrej jakości ilustrujących 

przebieg realizacji zadania; 

3. 5. przedłożyć Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: adres gospodarstwa rolnego, z którego 

dostarczone zostały odpady. wskazane ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na poszczególne frakcje 

(folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag); 

3. 6. złożyć oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów 

technicznych i sanitarnych; 

3. 7. zachować w tajemnicy wszelkie informac je i dane otrzymane przez Zamawiającego oraz od rolników, 

którzy dostarczą odpady; 

3. 8. wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach oraz terminie wykonania 

przedmiotu zamówienia wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a  wynikające z procedur 

określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia;  

3. 9. dokonać rozliczenia na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą cenową – wg 

tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 posiadają uprawnienia do wykonania działalności lub czynności objętej zamówieniem; 

 dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

 znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia; 

 posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmi otu 

zamówienia. 

Zamawiający uzna warunki za spełnione jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o ich spełnianiu. 

 

5. Inne istotne warunki zamówienia: 

 podana  ilość wyrobów  objętych  przedmiotem  zamówienia  określona  została  na podstawie  

danych  przekazanych  przez rolników w formie inwentaryzacji. Ilość ta może ulec  zmniejszeniu w 



przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości oraz może  ulec  zwiększeniu  w  przypadku  

wytworzenia  przez  zinwentaryzowanych rolników dodatkowych odpadów lub zgłoszenia się do 

udziału rolników, którzy do tej pory nie wzięli udziału w inwentaryzacji.  Wykonawca  bierze  na  

siebie  ryzyko związane z  określeniem  niepodlegających  zmianie  cen  jednostkowych za  1  Mg 

danej  frakcji  odpadu  niezależnie od spadku, bądź wzrostu ostatecznie  odebranej ilości odpadów; 

  wynagrodzenie Wykonawcy ustalone będzie tylko za faktycznie wykonane usługi i stanowić będzie 

sumę cen odebranych poszczególnych frakcji odpadów.  Podana cena za  1  Mg odpadów musi  

zawierać  wszystkie  koszty związane z  realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania 

zadania i nie podlega negocjacji. 

 zlecenie  prac  i  realizacja  umowy  będących  przedmiotem  niniejszego  zapytania ofertowego jest 

uzależnione od pozyskania środków, tj. dofinansowania zadania pn. „Usuwanie odpadów  z folii  

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

przez  Narodowy  Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zamawiający 

zatem zastrzega, że unieważni postępowanie, jeżeli środki które zamierzał przeznaczyć na 

realizację zamówienia nie zostaną mu przyznane przez NFOŚiGW w Warszawie.  

 Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  procedury  udzielenia zamówienia  bez  

wyboru  wykonawcy  zgodnie z art. 701§3 ustawy  z  dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz.U. 2019 poz. 1145, z późn. zm.), w szczególności w przypadku przekroczenia przez wszystkie 

oferty kwoty dofinansowania do 1 Mg odpadów w ramach zadania „Usuwanie odpadów z folii 

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

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

6. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 wraz z oświadczeniem 

stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Oferta winna być podpisana przez osobę 

upoważnioną. 

 

7. Kryterium oceny ofert: 

Cena 100% 

Jedynym kryterium oceny ofert będzie łączna najniższa cena brutto za 1 Mg wszystkich wymienionych w 

pkt. 2 frakcji odpadów. Podane ilości poszczególnych frakcji odpadów rolniczych są szacunkowe. Oferent za 

cenę podaną za 1 Mg odpadów odbierze każdą z wymienionych frakcji, bez względu na zmianę udziału 

danej frakcji w łącznym tonażu odpadów w stosunku do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

8.  Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 30.09.2020 r.  

 

 



9. Miejsce i termin składania ofert:  

9. 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

m.bielicka@swiedziebnia.pl, faksem na nr 56 49 384 29, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na 

adres: Urząd Gminy Świedziebnia, Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia 9 (sekretariat) do dnia 12 

sierpnia 2020 r. do godz. 10.00. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wp ływu oferty do Urzędu 

Gminy w Świedziebni. 

9. 2.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

9. 3. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

10. Obowiązek informacyjny 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 

119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Świedziebnia (adres: Świedziebnia 92A, 87 -335 

Świedziebnia, tel. 56 49 384 60, e-mail: gmina@swiedziebnia.pl). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do 

owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag  na terenie Gminy Świedziebnia” prowadzonym 

w trybie zapytania ofertowego stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów 

archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
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d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 -193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

 

Wójt Gminy 

/-/ Szymon Zalewski 

 


