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Instytut Elektrotechniki 
Zakład Doświadczalny III 
ul. Wojska Polskiego 51 

57-530 Międzylesie 
 
 

  
  

  

 
ZO.01.2018  Międzylesie, 08.03.2018r. 

 
Zapytanie ofertowe 

na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej  
kwoty 30.000 euro w skali roku. 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

przemysłowych niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne oraz dzierżawa 
odpowiednich kontenerów, zapewniających bezpieczne składowanie i transport  
odpadów.  
Rodzaje odpadów wraz z ich kodami i przybliżoną ilością wytworzenia w okresie realizacji 
zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1). 

2. Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2018r. do 31.03.2019r. 
3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 
4. Ofertę (załącznik nr 2) należy złożyć w terminie do dnia 16.03.2018r. do godziny 12:00  

na adres mailowy: b.cholewa@izolatory.pl  
Oferty, które wpłyną na wskazany adres po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod 
uwagę przy wyborze Wykonawcy. 

5. Pytania dotyczące wykonania zamówienia prosimy kierować na adres 
b.cholewa@izolatory.pl w terminie do dnia 13.03.2018r. Odpowiedzi na pytania 
zamieszczone będą na stronie internetowej Zamawiającego (www.izolatory.pl)  
w zakładce Zamówienia publiczne/ pozaustawowe. 

6. Termin rozpatrzenia ofert i wyboru Wykonawcy: 20.03.2018r. 
7. Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego w dniu 21.03.2018r. 
8. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  
9. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać 
zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zaproponuje najniższą cenę.  

10. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego 
oferta została wybrana, w terminie 3 dni od daty wyboru oferty. Wzór umowy stanowi 
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  

11. Załączniki: 
1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1, 
2) Oferta – załącznik nr 2, 
3) Wzór umowy – załącznik nr 3. 

 
  p.o. Dyrektora Zakładu 

  mgr Przemysław Czesnołowicz 
  /podpis Kierownika Zamawiającego  

na oryginale dokumentu/ 

mailto:b.cholewa@izolatory.pl
mailto:b.cholewa@izolatory.pl
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ZO.01.2018  Załącznik nr 1 

 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
przemysłowych niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne o następujących kodach  
i przybliżonych ilościach: 
 
 07 02 08*  Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne   

(Skład: ciekły zanieczyszczony aceton. Ciało stałe pozostałe  
z destylacji acetonu w postaci kawałków zestalonej 
kompozycji żywicy epoksydowej z utwardzaczem). 

 
max 5 Mg/rok 

 07 02 17  Odpady zawierające silikony inne niż wymienione  
w 07 02 16. (Skład: ciało stałe w postaci dwu-składnikowego 
silikonu). 

 
max 35 Mg/rok 

 12 01 05  Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych  
(Skład: ciało stałe w postaci połamanych, pokruszonych 
odpadów technologicznych wyrobów szkło-epoksydowych, 
utwardzone włókno szklane nasączone kompozycją żywiczną). 

 
max 120 Mg/rok 

 12 01 09*  Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 
niezawierające chlorowców (Skład: zużyte chłodziwo,  
w skład którego wchodzi kwas oleju talowego, związki  
z etanoloaminą, kwas borowy, amidy, etanol, alkohole 
etoksylowane C12-C15). 

 
max 0,8 Mg/rok 

 15 01 10*  Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych (Skład: opakowania z blachy stalowej 
200dm³, hobok, kanister, zawierające pozostałości substancji 
sklasyfikowanej jako niebezpieczna – pozostałości żywic 
epoksydowych, utwardzaczy, farb). 

 
max 7 Mg/rok 

 15 02 02*  Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte 
w innych grupach), tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki)  
i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB). 

 
max 16 Mg/rok 

 
Zamawiający zastrzega możliwość przekazania do zagospodarowania mniejszej ilości 
odpadów niż wymieniono powyżej i w tej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje wobec 
Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze. 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje również dzierżawę dwóch kontenerów. 
Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia w miejscu odbioru odpadów dwóch 
kontenerów: jeden o pojemności 36m³ i drugi (niski, wysokość kontenera do 170 cm)  
o pojemności 26m³. 
 

Zamawiający wymaga aby była możliwość składowania odpadów o kodach 07 02 17  
i 12 01 05 luzem w kontenerze o pojemności 36m³.  
Odpad o kodzie 15 02 02* pakowany będzie w worki foliowe i składowany w kontenerze  
o pojemności 26m³. Wraz z tym odpadem w kontenerze o pojemności 26m³ składowane 
będą (w zabezpieczonych pojemnikach ułożonych na osobnych paletach) odpady o kodach: 
07 02 08* i 12 01 09*. 
Odpad o kodzie 15 01 10* składowany jest luzem, dlatego w dniu załadunku Wykonawca 
musi podstawić taki samochód, aby możliwy był załadunek palet wózkiem widłowym. 
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Odbiór odpadów dokonywany będzie po mailowym zgłoszeniu Zamawiającego do 
Wykonawcy, w terminie do dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia. 
 
Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z odbiorem, transportem  
i zagospodarowaniem odpadów, w tym koszt dzierżawy kontenerów. 
 
Płatność za odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich rodzajów odebranych odpadów 
oraz dzierżawę kontenerów będzie dokonywana w cyklu miesięcznym.  
 
 
Dodatkowe warunki wykonania zamówienia: 

Wykonawca na etapie składania ofert musi wykazać się, w formie oświadczenia na druku 

oferty, posiadaniem wszystkich wymaganych prawem pozwoleń wydanych w formie decyzji 

administracyjnych, a termin ważności tych decyzji nie może być krótszy niż do dnia 

31.03.2019r.  

 

Dokumenty wymagane przy podpisaniu umowy: 

Kopie decyzji – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną  

do reprezentacji po stronie Wykonawcy. 
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ZO.01.2018  Załącznik nr 2 
 

 
 
 
 

  
...................................., dnia  ...................... 

.............................................................................. 
Nazwa i adres Wykonawcy  

  

 

 
OFERTA NA USŁUGĘ 

ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW 
PRZEMYSŁOWYCH NIEBEZPIECZNYCH ORAZ INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE  

ORAZ DZIERŻAWĘ KONTENERÓW. 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO.01.2018 z dnia 08.03.2018r. zgłaszamy ofertę  
na realizację przedmiotowego zamówienia. 
 

 
Lp. 

 
Kod odpadu 

Cena 
jednostkowa za 

1 Mg w PLN 

Ilość 
Mg/rok 

Cena netto 
w PLN  
(3 x 4) 

VAT  
w PLN 

Cena brutto  
w PLN 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  07 02 08*   5    

2.  07 02 17   35    

3.  12 01 05   120    

4.  12 01 09*   0,8    

5.  15 01 10*   7    

6.  15 02 02*   16    

  Cena 
jednostkowa  
za 1 miesiąc 
dzierżawy 

 
Ilość 

miesięcy 

Cena netto 
w PLN  
(3 x 4) 

 
VAT  

w PLN 

 
Cena brutto  

w PLN 

7.  Dzierżawa 
kontenera 36m³ 

 12    

8.  Dzierżawa 
niskiego 
kontenera 26m³ 

 12    

RAZEM:  

 
Ceny jednostkowe podane w ofercie obejmują wszelkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, w tym odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów.  
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Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w zapytaniu ofertowym,  
tj. 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
 
Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy (załącznik nr 3) został przez 
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego 

 
Oświadczamy, że posiadamy wszystkie wymagane prawem pozwolenia wydane w formie 

decyzji administracyjnych. Termin ważności tych decyzji upływa po dniu 31.03.2019r.  

 
W przypadku wybrania naszej oferty osobami uprawnionymi do zawarcia umowy ze strony 
Wykonawcy są: 
 
…………………………………………………….. - ………………………………………..  
 
…………………………………………………….. - ………………………………………..  
 
Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: 
 
…………………………………………………………………, nr tel. ………………………., e-mail: ………………………..… 

 
 
 
 
 
 

................................................................. 
(Pieczęć i podpis osoby uprawnionej) 
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ZO.01.2018  Załącznik nr 3 
 
/wzór umowy/ 

 
 

Umowa   
zawarta w dniu ………………………….. 

na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali 
roku w wyniku dokonania wyboru oferty złożonej w związku z ogłoszeniem przez 
Zamawiającego zapytania ofertowego nr ZO.01.2018. 
 
 
STRONY UMOWY 
 

Instytut Elektrotechniki 
Zakład Doświadczalny III 
ul. Wojska Polskiego 51 
57 – 530 Międzylesie 
KRS: 0000047884 
NIP: 525-000-7684 
REGON: 000037902-00020 
reprezentowany przez Przemysława Czesnołowicza – p.o. Dyrektora Zakładu i 
Agnieszkę Żędzianowską – p.o. Głównego Księgowego 

zwany dalej Zamawiającym. 
 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
KRS/ nr ewidencji działalności gospodarczej: ………………………… 
NIP:  ………………………… 
REGON: ………………………… 
reprezentowany przez  …………………………………………………….. 
zwany dalej Wykonawcą. 
 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 
przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz dzierżawa dwóch  
kontenerów zgodna z ofertą Wykonawcy z dnia …………………, zwana dalej usługą. 
Kody CPV:  90514000-3 Usługi recyklingu odpadów, 
   90513300-9 Usługi spalania odpadów, 
   90512000-9 Usługi transportu. 

      Oferta Wykonawcy stanowi załącznik do umowy. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowane przez siebie szkody  

w trakcie realizacji zadań, o których mowa w ust.1. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do zgodnego z obowiązującym prawem odbioru, transportu  

i zagospodarowania odpadów, potwierdzonego odpowiednimi decyzjami administracyj-
nymi.  
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§ 2. 
TERMIN ORAZ WARUNKI ŚWIADZENIA USŁUGI 

1. Usługa będzie realizowana od dnia 01.04.2018r. sukcesywnie, w ilości szacunkowej, 
według zapotrzebowania Zamawiającego do dnia 31.03.2019r. 

 
 

Kod odpadu Ilość szacunkowa: 

07 02 08* max 5 Mg/rok 
07 02 17 max 35 Mg/rok 
12 01 05 max 120 Mg/rok 

12 01 09* max 0,8 Mg/rok 
15 01 10* max 7 Mg/rok 
15 02 02* max 16 Mg/rok 

 
2. O terminie wywozu odpadów Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na dwa 

dni robocze przed wykonaniem usługi na adres e-mail: …………………………… 
3. W trakcie realizacji zamówienia, w zależności od potrzeb, Zamawiający zastrzega 

możliwość przekazania mniejszej ilości odpadów niż określone w ust. 1. W tej sytuacji 
Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu 
zlecenia mniejszej ilości odbioru odpadów.   

4. Usługa obejmuje również dzierżawę dwóch kontenerów: 36m³ i  26m³ (wysokość 
kontenera – do 170cm). 

5. Odpady o kodach 07 02 17 i 12 01 05 będą składowane luzem w kontenerze  
o pojemności 36m³.  
Odpad o kodzie 15 02 02* pakowany będzie w worki foliowe i składowany w kontenerze 
o pojemności 26m³. Wraz z tym odpadem w kontenerze o pojemności 26m³  składowane 
będą, w zabezpieczonych pojemnikach ułożonych na osobnych paletach, odpady  
o kodach: 07 02 08* i 12 01 09*. 
Odpad o kodzie 15 01 10* składowany będzie luzem. W dniu załadunku Wykonawca 
podstawi odpowiedni samochód, aby możliwy był załadunek palet wózkiem widłowym. 

 
 

§ 3. 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1.  Za każdorazowy odbiór odpadów Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
wynikające z pomnożenia ceny jednostkowej odpadu przez rzeczywistą ilość odebranych  
przez Wykonawcę odpadów, zwiększone o należny podatek VAT. 

2. Należności wynikające z odbioru odpadów i dzierżawy kontenerów na odpady będą 
rozliczane w cyklu miesięcznym. Faktura wystawiana będzie w terminie do 10 dnia 
każdego miesiąca kalendarzowego. 

3. Oferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe podane w ofercie, stanowiącej załącznik 
do niniejszej umowy, będą obowiązywać niezmiennie przez cały okres trwania umowy,  
z zastrzeżeniem § 6 ust. 1. 

4. Wynagrodzenie zostanie uregulowane przelewem na konto Wykonawcy podane na 
fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.   

5. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę 
faktura VAT, zawierająca następujące dane: 
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Instytut Elektrotechniki 
ul. Pożaryskiego 28 
04 – 703 Warszawa 
NIP: 525-000-76-84 
Fakturę zawierającą powyższe dane należy dostarczyć na adres Zamawiającego –  
Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III, ul. Wojska Polskiego 51,  
57-530 Międzylesie. 

 
§ 4. 

KARY UMOWNE 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego w wysokości 10% 
wartości całego zamówienia brutto wynikającej z załączonej oferty. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
a) odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w tym także z powodu 

istotnego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,  
w wysokości 10% wartości całego zamówienia brutto wynikającej z załączonej oferty, 

b) nieuzasadnionego opóźnienia w uzgodnionym terminie odbioru odpadów  
w wysokości 0,5% (za każdy roboczy dzień opóźnienia) wartości wystawionej faktury. 

3. Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie 
Cywilnym, jeśli kary umowne nie pokryją wyrządzonej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.  
 

§ 5. 
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW 

1. Zamawiający oświadcza, że osobą upoważnioną przez niego do kontaktu z Wykonawcą 
jest Joanna Pacek, tel. ……………………….., e-mail: …………………. 

2. Wykonawca oświadcza, że upoważnioną przez niego osobą do kontaktu z Zamawiającym 
jest  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 są upoważnione do 
dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, nie są natomiast 
uprawnione do zmiany umowy. 

4. Zmiana lub uzupełnienie wykazu osób do reprezentacji nie stanowi zmiany umowy  
i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie. 

 
§ 6. 

 ZMIANY I ROZWIĄZANIE UMOWY 
1.   Zamawiający przewiduje zmiany cen jednostkowych w wyniku zmiany obowiązującej 

stawki VAT. 
2.   Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia bez podania przyczyny rozwiązania. Rozwiązanie umowy wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.  W razie rozwiązania umowy  Zamawiający nie jest 
zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek należności.  

3.   Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
stwierdzenia działań niezgodnych z obowiązującym prawem w zakresie gospodarowania 
odpadami po stronie Zamawiającego (np. celowe dostarczanie odpadów o innych kodach 
KPO, rozcieńczanie odpadów, mieszanie odpadów podlegające selekcji).  

4.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 7. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem 
nieważności,  przekazać wykonania całości lub części niniejszej umowy Stronie trzeciej. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 
przenieść wierzytelności praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 
podmioty trzecie. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązywać 
polubownie, a w razie braku polubownego rozwiązania, spór rozstrzygnie sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz przepisy szczególne. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

6. Integralnym elementem umowy jest Oferta Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

 
 

 

 

 

 

 


