
       Bogatynia, 25 kwietnia 2019 r. 

IO.271.9.2019.GS                

                       

Zaproszenie do składania ofert 

 

Zamawiający - Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy 

Bogatynia, zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn.: „Likwidacja dzikich wysypisk 

odpadów na obszarach stanowiących własność Gminy Bogatynia”. Postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności z zakresu usuwania dzikich 

wysypisk odpadów na obszarach stanowiących własność Gminy Bogatynia. 

 

2. Zamówienie obejmuje: 

a) usunięcie zarośli, chwastów oraz krzewów i drzew niewymagających uzyskania 

zezwolenia na wycinkę, w celu sprawnego usunięcia  dzikiego wysypiska;  

b) załadunek i wywiezienie nagromadzonych nielegalnie odpadów na wysypisko odpadów 

komunalnych lub ich zutylizowanie w przewidziany przepisami prawa sposób;  

c) uporządkowanie i wyrównanie terenu po nielegalnym wysypisku oraz wywiezienie 

odpadów biodegradalnych po usunięciu zarośli, chwastów, krzaków i drzewek do 

kompostowni. 

 

3. Wykonawca deklaruje odbiór wszystkich odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich 

składowania. W przypadku stwierdzenia, że na nielegalnym wysypisku śmieci znajdują się 

odpady, które nie są przyjmowane przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Bogatyni, Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie 

zagospodarować lub zutylizować te odpady w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie transportu, raz w tygodniu, w celu  

wykonania wraz z przedstawicielem Zamawiającego objazdów terenów wytypowanych 

do porządkowania. 

 

 

5. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający będzie w zleceniu każdorazowo 

wskazywał Wykonawcy zakres prac koniecznych do wykonania wraz z podaniem lokalizacji  

i terminu realizacji zlecenia, które musi być podpisane przez Naczelnika Wydziału, Skarbnika 

oraz Burmistrza. 

 

6. Termin umowny może ulec skróceniu, w przypadku wykorzystania całości środków 

finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. W opisanym przypadku nastąpi 

wygaśnięcie umowy. 

 

7. Z uwagi na realizację zamówienia na podstawie szczegółowych zleceń, wynagrodzenie 

Wykonawcy za wykonany przedmiot danego zlecenia zostanie ustalone przez przemnożenie 

ilości faktycznie odebranych odpadów, przez odpowiednie ryczałtowe ceny jednostkowe 

brutto zawarte w ofercie Wykonawcy - załącznik nr 1 do zapytania cenowego.  

 

8. Ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1, są cenami ryczałtowymi (kompletnymi, 

jednoznacznymi i ostatecznymi). Wykonawca w cenach ryczałtowych zobowiązany jest 



przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonania przedmiotu 

Zamówienia. 

 

9. Strony  ustalają, iż  wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację 

usuwania dzikich wysypisk odpadów na obszarach stanowiących własność Gminy Bogatynia 

nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu umowy w budżecie 

gminy w 2019 roku. 

 

10. Rozliczenie usług będzie odbywało się częściowo, każdorazowo na podstawie 

protokołów odbioru wykonanych prac, zarówno ilościowych (określonych w zleceniu) jak  

i jakościowych, potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.  

 

11. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest zatwierdzony przez Zamawiającego protokół 

odbioru wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz kartami przekazania odpadu. 

 

12. Faktury Wykonawcy będą realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu na 

rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT wraz z specyfikacją wykonanych prac, 

z protokołem odbioru robót, dokumentami rozliczeniowymi oraz kwitami wagowymi  

i kartami przekazania odpadu, określającymi: dostawcę odpadów, datę dostawy, ilość 

przyjętych odpadów, a także miejsce z którego usunięto odpady. 

 

13. Wykonawca, jako odbiorcę na fakturze, wskaże Gminę Bogatynia ul. Daszyńskiego 1,  

59-920 Bogatynia, NIP 615 18 10 987. 

 

14. Po wykonaniu zadania Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego. 

Zawiadomienie o wykonaniu zadania winno być dokonane na piśmie. 

 

15. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu dwóch dni od chwili otrzymania 

zawiadomienia, wraz z Wykonawcą dokonać odbioru prac albo przekazać Wykonawcy 

pisemną informację, jakie prace zdaniem Zamawiającego, winny być wykonane, aby odbiór 

mógł być dokonany zgodnie z umową. 

 

16. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierał 

wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.  

 

17. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się usunięcia, 

Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad 

zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin 

usunięcia wad określonych w protokole usunięcia wad.  

 

18. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest usunąć na 

własny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru.   

 

19. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia i wpisy uprawniających do 

prowadzenia działalności, niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy  

oraz odpowiednie doświadczenie, zaplecze techniczne i niezbędny sprzęt, który pozwoli  

na realizację prac objętych niniejszą umową, zgodnie z przepisami prawa. 



20. Wykonawca ma obowiązek: 

1) Wykonać zlecone prace z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, a w szczególności: 

a) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, 

b) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

c) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

d) regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.  

2) Wykonać prace w sposób niepowodujący zagrożenia życia i zdrowia ludzi, 

zanieczyszczenia tras wywozu odpadów, uszkodzenia infrastruktury technicznej w miejscu 

realizacji usługi oraz zachowania przepisów bhp i ppoż. 

3) Niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji umowy, na każde żądanie 

Zamawiającego. 

4) Terminowego sporządzania i przekazywania Zamawiającemu sprawozdań miesięcznych  

z wykonywania przedmiotu Umowy, zawierającego: 

a) ilość odebranych odpadów z poszczególnych lokalizacji wraz z kartami przekazania 

odpadów; 

b) ilość usuniętych zarośli i chwastów wraz z kartami przekazania odpadu do kompostowni; 

c)  dokumentację fotograficzną miejsca składowania odpadów przed i po realizacji zlecenia. 

5) Zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz     

wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

6) Na własny koszt zabezpieczyć odbiór i transport odpadów, na które nie posiada 

wymaganych decyzji i pozwoleń.   

7) Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zabezpieczyć i oznakować teren 

prowadzonych prac oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 

trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizowane prace  

i ich zabezpieczenie. 

8) Wyznaczyć Koordynatora Umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować 

bezpośrednio w godzinach: w poniedziałek od 7:30 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30 

do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:00. 

9) Współpracować z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu    

Miasta i Gminy Bogatynia i zapewnić Zamawiającemu pełny dostęp do robót. 

10) Uporządkować teren po prowadzonych robotach przed odbiorem końcowym robót oraz 

sporządzenia dokumentacji zdjęciowej przed przystąpieniem do realizacji zlecenia i po 

zakończeniu prac objętych zleceniem.  

11) Realizować prace wyłącznie na podstawie zleceń Zamawiającego. 

12) Przystąpić do likwidacji dzikich wysypisk oraz oczyszczenia wskazanego przez 

Zamawiającego terenu, w czasie nieprzekraczającym 14 dni od momentu otrzymania zlecenia 

od Zamawiającego zaś w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji (np. 

zagrożenia bezpieczeństwa mienia oraz zdrowia i życia osób) – w czasie nieprzekraczającym 

24 godziny od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego.  

13) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji 

zleconych prac w przypadku, gdy z uwagi na panujące warunki atmosferyczne oraz warunki 

terenowe, w tym dostępność do terenu objętego przedmiotem zlecenia. W takich przypadkach 

termin wykonania usługi zostanie uzgodniony przez strony indywidualnie. 

14) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Zamawiającego przeciw wszelkim 

roszczeniom, postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogą powstać podczas 

realizacji Zlecenia, w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie 

dopuszczenia do ich powstania – zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu 

koszty lub strat. 

 



21. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

22. Miejsce i termin złożenia ofert Urząd Miast i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1,  

59-920 Bogatynia,  do dnia 9 maja 2019 r. do godziny 14:00 

 

23. Warunki płatności: przelew na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w 

terminie 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu faktury VAT wraz z protokółami odbioru 

robót i dokumentami rozliczeniowymi. 

 

24. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  

1) Monika Żądeł - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, 

2) Grażyna Staliś – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.  

 

Załączniki: 

 

1. Formularz oferty, 

2. Projekt umowy – oferent akceptuje załączony do zapytania projekt umowy.  

 

 

Sporządziła: Grażyna Staliś  

 

 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej 

/-/ Monika Żądeł 

 

 

 

 

Z up. Burmistrza 

Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji 

/-/ Wojciech Sawicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Formularz oferty 

Zamawiający: 

Gmina Bogatynia 

Ul. Daszyńskiego 1 

59-920 Bogatynia  

NIP: 615 18 10 987 

REGON 2308215117 

tel. 75 77 25 100 

 

1. Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………... 

2. Adres Wykonawcy…………………………………………………………..…………... 

3. NIP ………………………….………..     4. Regon………………….………..……… 

5. Nr rachunku bankowego…………………………………..…………………………... 

6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wykonanie zadania pn.: „Likwidacja 

dzikich wysypisk odpadów na obszarach stanowiących własność Gminy Bogatynia” 

opisanego w zaproszeniu do składania ofert (pismo znak: IO.271.9.2019.GS z dnia  

23 kwietnia 2019 roku. 

Cenę netto ……………… zł (słownie złotych)……………………..………………………. 

Podatek VAT …………… zł (słownie złotych )…………………………………………….. 

Cenę brutto ……………… zł (słownie złotych )…………………………………………….. 

 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy   

i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 

zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

8. Potwierdzam okres realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r. 

9. Akceptuję warunki płatności określone w projekcie umowy.  

10.  Uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert.  

11. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia oraz zdobyłem  konieczne 

informacje potrzebne do jej wykonania. 

 

 

Oferta zawiera następujące załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Zakres prac wraz z określeniem cen za ich realizację, 

2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.     

   

                                                                                                                   

…………………………………..    ………………………………….. 

            miejscowość, data           podpis, pieczątka oferenta 

 



 

 

Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych. 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informuję, że:  

   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,  

ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia 

   inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bogatynia jest Pan Artur 

Bohdanowicz,  

tel. +48 75 7725376 

   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Czyszczenie rowów na terenie Gminy Bogatynia 

   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania  

   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania  

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

   posiada Pani/Pan: 

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO;   

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

   nie przysługuje Pani/Panu: 

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

  

 



 

   Załącznik nr 1 - Zakres prac wraz z określeniem cen za ich realizację 

 

L. 

p. 

Rodzaj czynności Jednostka 

miary 

Ilość 

jednostek 

Cena 

jednostkowa 

zł/netto 

Cena 

jednostkowa 

zł/brutto 

Wartość 

zł/netto 

Wartość  

zł/brutto 

1. 

Likwidacja 

dzikich wysypisk 

na terenie miasta i 

gminy Bogatynia 

1 tona 130   

  

2. 

Usuwanie 

krzewów 

rosnących w 

skupisku do 25 m² 

m² 500   

  

3. 

Usuwanie drzew  

niewymagających 

zezwolenia na 

wycinkę wraz  

z załadunkiem  

i wywozem 

1 szt. 100   

  

4. 

Wykaszanie 

zarośli  

i chwastów 

m² 5 000   

  

                                                    RAZEM -    

 

 


