Zwiększenie zasięgu systemu segregacji odpadów w gminie Prószków
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.02.00-16-0010/18

Prószków, 14 lipca 2020 r.
RG.7031.5.2020.GO
Zaproszenie do złożenia oferty w ramach realizacji projektu pn.: „Zwiększenie zasięgu systemu
segregacji odpadów w gminie Prószków” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014 – 2020 na zadanie:
„Dostawa, rozładunek i rozstawienie pojemników wewnętrznych na odpady komunalne”
ZAPROSZENIE
W ramach procedury rozeznania rynku i wyboru wykonawcy Gmina Prószków zaprasza do
składania ofert na: „Dostawę, rozładunek i rozstawienie pojemników wewnętrznych na odpady
komunalne.”
I. Gmina Prószków , ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, woj. opolskie, tel. 77 4013700, faks 77
4013711.
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są następujące zadania:
1.

Dostawa, rozładunek i rozstawienie 54 szt. wewnętrznych pojemników do segregacji
odpadów na 4 frakcje.

Szczegółowa specyfikacja pojemników:
Pojemność
4x60 litrów
Materiał
Stal, pokrywa malowana proszkowo
Pojemnik wyposażony w gumę antypoślizgową zapobiegającą
przesuwaniu na śliskiej powierzchni. Wyposażony w listwy zaciskowe do
Funkcjonalność
podtrzymania worków i etykiety wskazujące rodzaj segregowanych
odpadów oraz kolorowe ramki przy otworach wrzutowych w kolorach
zgodnych z daną frakcją.
Wymiary
Wysokość: 65÷75 cm, Długość: 115÷125 cm, Szerokość: 25÷35 cm,
Kolor pojemników: szary RAL 9006.
Kolory etykiet i ramek: do uzgodnienia z Zamawiającym (do wyboru co najmniej kolory: czarny,
zielony, niebieski, żółty, brązowy).

Zdjęcie poglądowe.
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2. Dostawa i rozładunek 1 szt. pojemnika z uchylną klapą
Szczegółowa specyfikacja pojemników:
Pojemność
50 dm3
Materiał
Tworzywo sztuczne - ABS odporny na zarysowania
Funkcjonalność
Zdejmowana uchylna pokrywa wahadłowa
Kolor pojemnika: srebrny/szary.

Zdjęcie poglądowe.

3. Dostawa i rozładunek 9 szt. pojemników z uchylną klapą
Szczegółowa specyfikacja pojemników:
Pojemność
15 dm3
Materiał
Tworzywo sztuczne - ABS odporny na zarysowania
Funkcjonalność
Zdejmowana uchylna pokrywa wahadłowa
Kolor pojemników: srebrny/szary.

Zdjęcie poglądowe.
4. Dostawa i rozładunek 7 szt. pojemników z uchylną klapą
Szczegółowa specyfikacja pojemników:
Pojemność
9 dm3
Materiał
Tworzywo sztuczne - ABS odporny na zarysowania
Funkcjonalność
Zdejmowana uchylna pokrywa wahadłowa
Kolor pojemników: srebrny/szary.

Zdjęcie poglądowe.
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5. Dostawa i rozładunek 5 szt. pojemników otwieranych za pomocą przycisku
pedałowego
Szczegółowa specyfikacja pojemników:
Pojemność
7,5 dm3
Materiał
Tworzywo sztuczne - ABS odporny na zarysowania
Funkcjonalność
Bezdotykowa obsługa – otwierany przyciskiem pedałowym
Kolor pojemników: biały.

Zdjęcie poglądowe.
Pojemniki muszą być fabrycznie nowe i posiadać atest lub certyfikat wymagany polskimi
przepisami. Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące.
III. Miejsce realizacji zamówienia:
a) dla zadania 1 – na terenie gminy Prószków – do uzgodnienia z Zamawiającym (możliwość
wyznaczenia maksymalnie 25 pkt adresowych dostawy, rozładunku i rozstawienia określonej
liczby pojemników). Zamówienie obejmuje wniesienie i rozlokowanie pojemników na terenie
budynków maksymalnie do 2 piętra (3 kondygnacji).
b) dla zadań 2-5 - 1 lokalizacja na terenie gminy Prószków – do uzgodnienia z

Zamawiającym.
IV. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 5 tygodni od dnia podpisania umowy.
V. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Paweł Klimczak - Referat Gospodarki, tel.: 77 40 13 729.
VI. Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający w żadnym
przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem
i złożeniem oferty.
2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załączonym drukiem.
3. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać warunkom
niniejszego zaproszenia. Oferta obejmuje łączne wykonanie zadań 1-5 wymienionych w zapytaniu.
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu
zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, będące w zakresie umownym
po stronie Wykonawcy, zgodnie z zaproszeniem i załączonym wzorem umowy na wykonanie
przedmiotu zamówienia oraz powinna obejmować podatki oraz inne należności publiczne.
2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
3. Wszelkie zaokrąglenia w ofercie należy przeprowadzić zgodnie z zasadami matematycznymi.
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VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 21 lipca 2020 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Prószkowie,
ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w pok. nr 17 (sekretariat).
2. Ofertę należy złożyć na adres Zamawiającego: Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.
3. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na „Dostawa, rozładunek
i rozstawienie pojemników wewnętrznych na odpady komunalne”
IX. Wybór oferty
Zamawiający dokona wyboru oferty
z uwzględnieniem poniższych kryteriów:

najkorzystniejszej

spośród

ofert

Wykonawców,

1. Kryterium ceny
Ilość punktów = Cmin/Cbo x 100 pkt x 0,5
Gdzie:
Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cbo – cena badanej oferty
Waga – 50%
2. Kryterium terminu dostawy
Ilość punktów = Gmin /Gbo x 100 pkt x 0,5
Gdzie:
Gmin – termin dostawy najkrótszy spośród zaproponowanych ofert (w tygodniach),
Gbo – termin dostawy badanej oferty,
Waga – 50%

Przeliczenie punktów nastąpi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wyników dla obu kryteriów zostanie
uznana za najkorzystniejszą. W przypadku równej ilości przyznanych punktów, Zamawiający
wybierze ofertę z niższą ceną.

Z up. BURMISTRZA
/-/
Janusz Staszowski
Zastępca Burmistrza

Załączniki:
1) Formularz ofertowy
2) Wzór umowy
3) Klauzula RODO

