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Zapytanie ofertowe 13/U/2019 

 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach zwraca się z zapytaniem ofertowym na 

wykonanie usługi obejmującej: 

„Wywóz nieczystości stałych” 

 

I. Zamawiający. 

 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

 ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice 

 NIP: 1990066693, REGON: 160156583 

 Nr BDO: 000105302 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych zgłaszanych miesięcznie z kontenerów 6,5 

mcb: 

 

 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów – kod odpadu 10 01 01 

 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebez-

piecznych lub nimi zanieczyszczone 

- kod odpadu 15 01 10* 

 Filtry olejowe - kod odpadu 16 01 07* 

 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13 

- kod odpadu 16 02 14 

  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpado-

wych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

- kod odpadu 17 01 07 

 Odpady z remontów i przebudowy dróg - kod odpadu 17 01 81 

 Odpady ulegające biodegradacji - kod odpadu 20 02 01 

 Odpady z czyszczenia ulic i placów - kod odpadu 20 03 03 

 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych - kod odpadu 20 03 06 

 

Nieczystości należy wywieźć nie później niż na 2 dni robocze po otrzymaniu zgłoszenia. 

 

III. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2019 r. 

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 

W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z zapewnieniem realizacji 

zamówienia. W ofercie należy podać cenę netto za tonę wywożonych odpadów oraz cenę netto za 
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transport kontenera. 

 

Oferta powinna być: 

 opatrzona pieczątką firmową, 

 podpisana czytelnie przez wykonawcę, 

 posiadać datę sporządzenia, 

 zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu, NIP, REGON, nr BDO. 

Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada decyzję ze zgodą na odbiór tego 

typu odpadów. W momencie podpisania umowy należy dołączyć kopię decyzji poświadczoną za 

zgodność z oryginałem. 

 

V. Miejsce  oraz termin składania ofert. 

Termin składania ofert: do dnia 11.03.2019 r. w sekretariacie w siedzibie Spółki WiK przy 

ul. Wschodniej 2 w Zdzieszowicach. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@wik.zdzieszowice.pl, w tytule należy wpisać 

„OFERTA na wywóz nieczystości stałych”. 

 

VI. Kryteria wyboru oferty. 

 - cena– 100% 

  

VII. Informacje dodatkowe. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów telefonicznie. 

Okres związania ofertą – 30 dni od terminu złożenia ofert. 

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia w umowie wybranych rodzajów odpadów. 
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