
GMINA BABOSZEWO 
(19.130 iklhoszewo. ul. Warszawska 9A 

Hogo n 130378054 Baboszewo, dnia 31 stycznia 2020 r. 

z~.I2Tf2119~02~ 

ZAPYT ANIE OFERTOWE 

Gmina Baboszewo (zwana dalej "Zamawiajqcym") zaprasza Wykonawc6w do 
zlozenia oferty na realizacj ~ zadan ia pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpad6w 
pochodzqcych z dzialalnosci rolniczej". 

l. NAZW A I ADRES ZAMA WIAJACEGO 

Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie 
NIP 567 1790440, REGON 130378054 
tel. (23) 66 1 1 091 , fax (23) 66 1 1 071 
e-mail: zp@gminababoszewo.pl;urzad@gminababoszewo.pl 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl; www.gminababoszewo.pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
Zapytanie ofertowe w postpowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci szacunkowej 
ponizej 30000 euro [z wy1'lczeniem stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zam6wieIi publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zam6wieIi publicznych (Dz.U .2019, 
poz.1843, ze zm.)] 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 
I.przedmiotem zam6wienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpad6w pochodz'lcych 
z dziaialnosci ro lniczej 135 gospodarstw z terenu Gminy Baboszewo. 

2.Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego usuwania folii rolniczych i innych 
odpad6w pochodz'lcych z dzialalnosci rolniczej i finansowane bt;dzie ze srodk6w Narodowego 
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

3. Masa odpad6w przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia wynosi -
141,005 Mg, w tym: 
13,745 Mg siatka do owijania balotow, 

7,545 Mg sznurek, 
77,4 10 Mg foli a rolnicza, 
15,885 Mg opakowania po nawozach 
26,420 Mg opakowania typu Big Bag 

Zamawiaj'lcy zastrzega, ze wskazane ilosci folii rolniczej i innych odpad6w pochodz'lcych z 
dziaialnosc i rolniczej S'l szacunkowe i mog'lulec zwit;kszeniu (r<iZnice wynikle po ostatecznym 
zwazeniu) . 
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zal116wienia stanowic bt;dzie iloczyn 
faktycznej ilosci folii rolniczej oraz cen jednostkowych netlo uj t;tych w ofercie Wykonawcy 
powit;kszone 0 obowi'lzuj'lc'l stawkt; podatku V A T. 

4. Miejsce odbioru folii rolniczych i innych odpad6w pochodz'lcych z dzialalnosci rolniczej: 
Baboszewo, ul. Warszawska 9E - Punkt Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych (PSZOK). 
Rolnicy we wlasnYI11 zakresie zobowi 'lzani S'l do dostarczenia odpad6w we wskazanYI11 tenninie. 
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5.Zakres prac obejmuje: 
I ) wazenie dostarczonych przez rolnikow odpadow z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotow oraz opakowan po nawozach i typu Big-Bag przy uzyciu wlasnych (posiadaj<tcych 
legalizacjt()urz<tdzen, 
2) za ladunek odpowiednio zapakowanych odpadow z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 
balotow oraz opakowan po nawozach i typu Big-Bag oraz uporz<tdkowanie miej sca wyko nywania 
ustugi z w/w odpadow, 
3) transport, zebranych odpadow z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijan ia balot6w oraz 
opakowan po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia srodkami 
transportu posiadaj<tcymi aktualne zezwolenie na transport odpadow, 
4) rozladllnek i przekazanie odpad6w z folii rolniczych, siatki i sznurka do owij ania balot6w oraz 
opakowm\ po nawozach i typu Big-Bag do odzyskll lub lInieszkodliwienia. 

6. W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowi<tzany jest do: 

I ) wykonania ustugi zgodnie z obowi<tzuj'l.cymi w tym zakresie przepisami, w szczeg6lnosci: 
a) ustaw<t z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 20 19 poz. 70 I ze zm. ); 
b)ustaw<tz dnia 27 kwietnia 200 1 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 20 18 poz.779, ze zm.); 

2)sporz<tdzenia i przekazania Zamawiaj'l.cemu w terminie do 3 dni roboczych od dn ia podpisania 
lImowy harmonogramu realizacji prac obji(tych przedmiotem zam6wienia - wg wzoru stanowi<tcego 
zal<tczni k nr 2 do zaproszenia. Ustalone w hannonogramie tenniny odbioru folii rolniczej musz<t bye 
uzgodnione z Zamawiaj 'l.cym, z uwzgli(dnieniem co najmniej 3-dniowego okresu niezbi(dnego 
Zamawiaj<tcemll do powiadomienia wlasciwych os6b 0 terminie dostarczenia odpadow do PSZOK 
w Baboszewie, 
3)nadzo rowania przez osoby odpowiedzialne za organizacji( wyko nywanych prac i zabezpieczenia 
ITIleJ sca pracy, 
4) wazen ie odebranych odpad6w musi odbywae sii( w obecnosci przedstawiciela Zamawiaj<tcego 
i podmiotu dostarczajllcego odpady. 
Z czynnosci wazenia dostarczonej folii rol ni czej i innych odpad6w pochodzllcych z dzialalnosci 
rolniczej Wykonawca sporz<tdzi protok61, kt6ry wi nien zawierac w szczeg6lnosci: 
a) imii( i nazwisko wlaSciciela posesji/ uzytkowni ka, kt6ry dostarcza odpady, 
b) ad res z kto rego pochodz<t dostarczone odpady z folii ro lniczych , siatki i sznurka do owijania 

balot6w oraz opakowan typu Big-Bag 
c) dati( odbio ru 
d) wagi( odbieranego odpadu, w rozbiciu na: 

fo li e rolnicze, 
siatki i sznurki do owij ania balot6w, 
opakowania po nawozach, 
opakowania typu Big Bag. 

e) podpisy: 
wlascicielal lIzytkownika, 
podpis i pieczi(c wykonawcy lub osoby upowaznionej przez wykonawci( ze wskazaniem 
pelnionej funkcji, 
podpis i pieczi(c przedstawiciela Zamawiaj<tcego. 

5) prowadzenia ilosciowej i jakoSciowej ewidencji odpad6w okreslonej art. 66 i 67 ustawy 
o odpadach z zastosowaniem wzor6w dokumentow okreslonych rozporz<tdzeniem Ministra 
Srodowiska w sprawie wzor6w dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpad6w. 
6) przekazania Zmnawiaj <tcemll stosownych dokument6w potwierdzaj<tcych wlasciwe i zgodne 
z przepisami wykonan ie przedmiotll zam6wienia, w szczeg6lnosci: 

a)oryginalow protokol6w przekazania odpadow sporz<tdzonych osobno dla kazdego z wlascicieli 
ni eruchomosci, z kt6rej dostarczono odpady z fo lii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 
balot6w oraz opakowan po nawozach i typ ll Big-Bag oraz kart przekazania odpad6w 
z folii rolniczych, siatki i sznurka do owij ania balot6w oraz opakowal\ po nawozach i typu Big
Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodl iwien iu. 
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b) karty przekazania odpad6w sporz<\.dzonych dla Zamawiaj <\.cego, 
b)wykonawca wykona co najmniej 10- 15 zdjl(c podczas wykonywania prac na r6znym etapie, 
czytelnych dobrej jakosci, kolorowych zdjl(c, ilustruj<\.cych przebieg realizacj i zadania. 
c) po unieszkodliwieniu lub odzysku odpad6w wykonaniu Wykonawca w tenn inie do 31 maja 
2020 r. przedlozy Zamawiaj<\.cemu dokumenty potwierdzaj<\.ce osi<tgnil(cie efektu eko logicznego 
poprzez unieszkodliwienie odpad6w (siatka do owij ania balot6w i sznurek) 0 masie min. 21,290 
Mg i odzysk odpad6w (fol ia rolnicza, opakowania po nawozach , opakowania typu Big Bag), 
o masie min. 119,715 Mg, 

7) uporz<\.dkowanie terenu po zakOIiczeni u wykonania uslugi oraz ewentualn <\. wyplatl( 
odszkodowan z tytulu szk6d spowodowanych swoim dzialaniem lub niedopatrzeniem zWl<\.zanym 
z reali zacj <\. przedmiotu zam6wienia, 

7. Wed lug wspolnego Slownika Zamowien (C PV) 

90533000-2 
905 12000-9 
90500000-2 

Uslugi gospodarki odpadami 
Uslugi transportu odpad6w 
Uslugi zwi<\.zane z odpadami 

V. TERMINREALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
I . Przedmiot zam6wienia nalezy wykonac w tenninie do 28 lutego 2020 r. 
2. W terminie do 31 maja 2020 r. przedlozy Zamawiaj<\.cemu dokumenty potwierdzaj<\.ce osi<tgn il(cie 
zakladanego efektu eko logicznego. 

VI. WARUNKI UDZIAL U W POSTE; POWANIU. 
1.0 udzielenie zamowienia mog<\.ubiegac sil( Wykonawcy, kt6rzy spelni aj<\. nastl(p uj <\.ce warunki: 
a) posiadaj<\.cy uprawnienia do wykonywania dz ialalnosci lub czynnosci objl(tej zam6wieniem. 
b)dysponujqcy odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdo lnymi do wykonania 
zam6wien ia. 
c) znajduj<\.cy sil( w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalaj<\.cej na wykonanie zam6wienia. 
d) posiadaj<\.cy niezbl(dn<\. do wykonania wiedzl( i doswiadczenie do wykonania przedmiotu 
zamowlema. 
2. Zamawiaj<\.cy uzna warunki wymienione w pkt I lit. a) - c) za spelnione jezeli wykonawca zlozy 
oswiadczenie 0 ich speln ianiu (wzor zal. nr 2 do zaproszenia) . 
3. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiaj<\.cy moze z<\.dac od Wykonawcow wyjasnien 
dotycz<\.cych tresci zlozonych of eli. 
4.Zamawiaj<\.cy poprawi w tekscie ofeliY oczywiste omylki pisarskie i rachunkowe 
(z uwzgll(dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w ob liczen iu ceny. 
5.Zamawiaj<\.cy udz ieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystk im wymaganiom 
okres lonym w zaproszeniu do zlozenia oferty i zostala oceniona jako najkorzystniejsza. 
6. lnfonnacjl( 0 wyborze oferty Zamawiaj<\.cy zamiesci na stronie intemetowej 
www.bip.gminababoszewo.pl oraz na tablicy ogloszel1 Urz~du Gminy Baboszewo. 

VII . KRYTERIUM OCENY OFERT 
I )Kryterium wyboru naj korzystn iejszej ofeliy j est cena przedmiotu zamowien ia - 100% 
2)Opis przyznawania pllnktacji ofeliy: 
Oferta z najnizsz<\. cen<\. otrzyma maksymalna ilosc 100 pllnkt6w. Oferty nast~pne bl(d'l oceniane 
na zasadzie proporcji w stosllnkll do oferty najt31iszej wg. wzoru 
C = IC on;,, / C "",d x 100 

gdzie: 
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c - liczba punkt6w za cen~ ofertow'l 
C "';" - najnizsza cena ofertowa sposr6d ofel1 badanych 
C b,d - cena oferty badanej 

Uzyskana z wyliczenia ilosc punkt6w zostarne ostatecznie usta lona z dokladnosci'l do drugiego miejsca po 
przecinku z zachowaniem zasady zaokr<tglel\ matematycznych. 

3)Wykonawca okresl i centt oferty, ktora stanowie bttdzie wynagrodzenie ryczahowe za reali zacjtt 
przedmiotu zamowienia, podaj~c j~ w zapisie liczbowym i slownie z dokladnosci~ do grosza (do 
dwoch miejsc po przecinku). 
4)Wynagrod zenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwi~zane z realizacj~ przedmiotu 
zamowienia, w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z ty1ulu oszacowania wszelkich 
kosztow zwi'tzanych z realizacj 't przedmiotu umowy, a takze oddz ialywania innych czynnikow 
maj'tcych lub mog'tcych miee wplyw na koszty. 
5)Niedoszacowanie, pominittcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze bye 
podstaw't do z'tdania zmian y wynagrodzenia ryczahowego. 

VIII. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
I. Oferta wraz z za1'tcznikami powinna bye sporz'tdzona w j ttzyku po lskim oraz podpisana przez 

oso b<;ly uprawnione do wystttpowania w imieniu Wykonawcy i opatrzo na piecz~ci't Wykonawcy. 
2. Do ofe11y nalezy zal'tczye pelnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku skladania oferty 

przez pelnomocnika. 

IX. TERMIN SKLADANIA OFERT 
I. Ofert~ nalezy zlozy c do 10 lutego 2020 roku do godz. 11 00 : 

• za posredn ictwem poczty/przesylki kuri erskiej na adres : Urz'td Gminy Baboszewo, 
u!. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, 

• lub osobiscie w Kancelarii Ogolnej Urzttdu Gminy Baboszewo, 
w zamknitttej kopercie z napi sem: "Oferta W post~powaniu 0 udzielenie zamowlenia 
publicznego na usuwanie folii rolniczy ch i innych odpad6w pochodzljcych z dzialalnosci 
rolniczej; nie otwierac przed dniem 10 lutego 2020 r. godz. 11.05" 

2. Oferty zlozo ne po wyznaczonym tenninie ni e zostan't rozpatrzone. 0 zachowani u tenninu 
zlozenia oferty decyduje data wplywu oferty do Urzttdu Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po 
uplywie tenninu skladania ofert zostanie zwrocona Wykonawcy i nie bttdzie podlegala ocenie. 
Wykonawca moze zlozye tylko jedn't o ferttt. 

3. Otwarcie zloionych ofert nast'tPi w siedzibie Zamawiaj'tcego w dni u 10 lutego 2020 roku 
o godz. 11 05 pok. Nr 7 

X. OCHRONA DANYCH O SOBOWYCH 

Informacja dotycz'Ica przetwarzan iem danych osobowych. 
I .Aclministratnrelll r ani Pana clanvch llsohowychjest Wajt Gminy Babost cwo 

(dalej: .. .-\ D\II NIST R.-\ TOR"). z s i ed~ibq: u!. Warsza\\,s ka 9.\ . 09- 130 Babos~e,,". 

Z Adllli nistratorcl1ll1lo/na si~ k0ntaktowac piscmn ie. za POl1loc'l poczty tl'adycyjnej na a(itTs: 

u!. \Va rscawsKa 9A. 09 -1 30 Babos~c\\'o Ilib cirog'l e-lll ailo\Vq pod adreselll : 

UrZad(£1 glll i nababos~ell o.p!. 

2. Administ rator wyznaczyl lnspcktol'a Ochrony Danyeh . z ktorY111 1110zna si~ skontaktowac pod 

ad rcsem mailll\\) Ill: iod (~~ gminababosl.C'\\·o.pl. 

J. Pani Pana dane osoboll~ sq przetllarLanc na poci sra\\'ie <111.6 Ust. 1 lit. c. e) R(lZpOrZild~enia 

Pilrla111entu EUl'0pcj skiego i Rad ~ (t..: E) 2016 /679 z dnia 27 kwictnia 2016 r. II spra\\'ie ochrollY oSl)b 

ti ~yC7.nych \I ' ZW ii[/.ku z przct\\ ar~an i c111 danych llsobowych i IV spnlll ic SWObl)dncgo przcp lywu 

tak ich danych oriV uchylenia dyrektywy 95 '-\ 6 ViE (oglil nc roz porL'1d~cnic 0 (lchronic danych ) 
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-+. Przetwarzunie danych osobowych odbywu sit( w celu zwi"zanym Z post~powaniel1l 

o uelzielenic zUl1lowienia publicznego nr ZP.271.2.1.2020 prowadzonym w trybie zapytania 

ofel1owego (szacunkowa wartosc zamowienia do 30 000 euro). 

5. Dane osobowe nie pochoelz" oel stron trzecich. 

6. Administrator nie zamierza przekazywac danych do pa!\stwa trzeciego lub organizacji 

m i ~dzynaroclowej. 

7. Administrator b",clzie przekazywal dane osobowe innym poclmiotom, tylko na podstawie przepisow 
prawa 
8. Dane osobowe b~d" przetwarzanc przez r\ dministratora przez okres -+ lat ocl dn ia zako liczenia 

post",powania 0 udzielenie zal1lowienia, a jezeli czas trwania umow y przekracza -llata. ok res 

przechowywania obejmuje caly czas trwania ull1Owy. 

9. Osoba, ktorej dane dotycz" ma prawo do z"dania od admi nistratora dost~pu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usuni~c i a lub ograniczenia przetwarzania 01'3L prawo do wnicsienia sprzeciwu 

wobec przet"arzania, a takzc prawo do przcnosLenia c1anych. 

10. Sbrg, nCl clzialania Administratora mo.i:na \Ii nics'; do Prezcsa L rzeclu Oehrony De1l1: eh 

Osobowych. 

I I.Obowi"zek podania przez Wykonawc~ dan ych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotycz"cych 

jest wymogiem zwi"zanym z udzialem w post~powani u 0 udzielenie zamowienia publicznego 

o wartosc i ponizej 30000 euro bez kto rego nie mozna udzielie zamowienia w przypadku wyboru 

naj korzystni ejszej ofel1y.; 

12. Administrator nie przewiduje zJutomatyzowanego podejl1lowania decyzji. 

XI. [NNE [NFORMACJE 
I .Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.gminababoszewo.pl w dniu 
3 1.0 1.2020 r. 
2. Zapytan ie oferto we moze zostae zmienione przed upJywem tenninu skladania ofel1 

przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiaj"cy przedluza tennin sklaclan ia ofert 0 czas 
niezb",dny do wprowadzenia zmian w ofertach, j ezeli jest to konieczne z uwagi na zakres 
wprowadzonych zmian. 

3. Trese pytali dotycz"cych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiaj"cego publikowana 
b",dzie na stronie Zamawiaj"cego www.bip.gminababoszewo.pl 

4.0soby uprawnione do porozumiewania si", z Wykonawcami w sprawie zamowienia: 

• w sprawach zawi"zanych z przeclmiotem zamowienia - Pan Marcin Tomczewski , 
e-mail : infrastruktura@gminababoszewo.pl; 

• w sprawach zwiqzanych z proceclur" clot. udzielenia zamowienia publicznego, Pan Zbigniew 
SuliIiski e-mail: zp@gminababoszewo.pl. 

5. Zamawiaj"cy zastrzega sobie prawo do uni ewaznienia post '<Powania bez podan ia przyczyn. 

Zal"czniki: 
I) fonnlli arz ofert y (wzor - zal. m I) , 
2) oswiaclczenie 0 spelnianiu warunkow lIciziarli w postttpowanill ( wzor zal. nr 2) , 
3) wzo r umowy (ml. m 3), 
4) wzor hannonogramu wykonania uslug (zal. nr 4) . 
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