ZAPYTANIE OFERTOWE NR DAG/227/01/2020 Z DNIA 03.07.2020 r.
dla zamówienia na dostawę / usługę / roboty budowlane1 o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 Euro
Zamawiający:
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 18, 00-716
Warszawa, wpisane do Rejestru Instytutów Naukowych PAN, pod numerem RIN-III-20/98, NIP 525-00089-56,
zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia:
1) Usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z Centrum
Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w okresie od 01.08.2020 r. do 31.07.2022 r.
2) Miejsce wykonywania usługi: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ul. Bartycka 18,
00-716 Warszawa.
3) Do gromadzenia odpadów służą pojemniki będące własnością Wykonawcy.
4) Utrzymanie pojemników w czystości należy do obowiązków Zamawiającego.
5) Zakres usług obejmuje odbiór od Zamawiającego zebranych odpadów z podziałem na następujące
frakcje:
a) odpady zmieszane,
b) papier i tektury,
c) szkło,
d) metale, opakowania i tworzywa sztuczne,
e) bio,
f) bio-gastronomia,
g) odpady zielone,
h) odpady wielkogabarytowe.
6) Na pojemnikach dopuszcza się umieszczenie napisów informujących o sposobie segregacji
odpadów oraz informację o firmie odbierającej odpady.
7) Wykonawca współuczestniczy w przeprowadzeniu kampanii informacyjnej i edukacji
ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami.
8) Szacunkowa ilość odpadów na 02.07.2020 r.:
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9) Dopuszcza się użycie pojemników o innej pojemności i zmianę częstotliwości odbiorów przy
zachowaniu całkowitej objętości odpadów.

1

niepotrzebne skreślić

2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty: najniższa cena
3. Wymagany termin / okres realizacji zamówienia: od 01.08.2020 r. do 31 lipca 2022 r.
4. Miejsce realizacji zamówienia: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie, ul.
Bartycka 18.
5. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu ich spełniania (jeśli dotyczy):
6. Wykonawca załączy do oferty kopie poświadczone za zgodność poniższych dokumentów:
Polisa OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę min. 2.000.000 zł.
7. Określenie warunków istotnych zmian umowy (jeśli dotyczy): Zamawiający nie przewiduje
określania warunków.
8. Informacja o ofertach częściowych (jeśli dotyczy): Zamawiający nie przewiduje możliwości
udzielenia zamówienia w częściach.
9. Informacja o ofertach wariantowych (jeśli dotyczy): Zamawiający nie przewiduje możliwości
udzielenia zamówień wariantowych.
10. Informacja o zamówieniach z art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP (jeśli dotyczy): Zamawiający nie
przewiduje możliwości udzielenia zamówienia w trybie art. 134 ustawy PZP.
11. Informacja o planowanych negocjacjach (jeśli dotyczy): Zamawiający nie przewiduje możliwości
przeprowadzenia negocjacji.
12. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu na
podstawie art. 17 ust. 1 PZP (zakaz powiązań osobowych i kapitałowych z Wykonawcą).
13. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
14. Miejsce i sposób składania oferty:
1) pocztą: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa,
2) e-mail: wanda@camk.edu.pl,
15. Termin składania ofert: 10.07.2020 r. do godz. 14:00
16. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Wanda Lewandowska tel. 693 131 897
17. Załączniki:
1) projekt umowy,
2) opis przedmiotu zamówienia,
3) oferta.

Wanda Lewandowska
Kierownik ds. administracyjno-technicznych

