Zadanie
finansowane/dofinansowane przez
Ministerstwo
Rozwoju/Energii
ze środków budżetu państwa

.

Toruń, dnia 18.08.2016 r.

L.dz.231/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza niniejszym do złożenia oferty na

realizację usługi wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości należących do TARRSA,
wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

1

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia dotyczy wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości:

L.P.
1.
2.

miejsce
ustawienie

ul. Kopernika 4,
Toruń
ul. Włocławska
167, Toruń

pojemność
pojemnika
[m3]
1,1
7,0

ilość
1
1

częstotliwość
wywozu
3 razy w
tygodniu

1 raz w tygodniu

rodzaj odpadów

niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne
niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

CPV: 90511000-2 Usługi wywozu odpadów
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Pojemniki muszą spełniać następujące parametry:
- być wykonane z wytrzymałego, szczelnego, trwałego i odpornego na uszkodzenia
mechaniczne tworzywa sztucznego lub z blachy ocynkowanej,
- konstrukcja powinna umożliwiać stabilne ustawienie pojemnika na podłożu
utwardzonym lub nieutwardzonym, gwarantująca wytrzymałość ścian bocznych oraz
ściany dolnej (dna) na obciążenie, uzależnione od ilości gromadzonych odpadów oraz
odporność na uszkodzenie,
Pojemniki o pojemnościach 1,1 m 3, 7,0 m3 powinny posiadać system jezdny wyposażony
w 4 skrętne pełne gumowe kółka z możliwością pełnego obrotu, w tym 2 kółka z
hamulcem oraz pokrywę/klapę umożliwiającą zamknięcie pojemników.
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Usługa będąca przedmiotem zamówienia świadczona będzie w okresie: od dnia
podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym a wykonawcą, polegające na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
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d) Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w
szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem
niniejszego zamówienia.
Wpisani są do rejestru działalności regulowanej z zakresu odpadów komunalnych.
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte
wykonanie zamówienia.
Nie otwarto wobec nich likwidacji, ani nie wszczęto postępowania
upadłościowego.

2.
3.
4.
5.
6.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z
niniejszego postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
l.p.
1.

Kryterium
Cena (C)

Znaczenie procentowe
Kryterium
100 %

Maksymalna ilość punktów jakie
może otrzymać oferta
100 punktów

3. Zasady oceny kryterium „Cena” ( C ).
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =
gdzie:

Pi(C)
Cmin
Ci

C min
------------Ci

x 100%

ilość punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena"
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
cena oferty „i"

4. Ceną oferty jest całkowita kwota brutto. Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo
i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi zawierać
wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia i związane z
jego realizacją, w tym podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na

3|Strona

podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

5. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego Toruńska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, 87 - 100 Toruń w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 29 sierpnia 2016r. do godz. 12:00.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 4 miesiące od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. W ofercie należy podać cenę brutto.
3. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie do złożenia oferty nie
wynika z informacji w KRS lub CEIGD.

VIII.

ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1. w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, a
zmiana jest niezbędna dla prawidłowego wykonania umowy;
2. cena jednostkowa może ulec zmianie w przypadku urzędowej zmiany stawki
podatku VAT. W takim przypadku zmianie podlegać będzie kwota podatku VAT;
3. w przypadku zmiany innych przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie
mającym wpływ na realizację umowy lub zakres świadczenia którejkolwiek za
stron.

IX. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIA
OFERTY
Z niniejszego postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy:
1. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający odrzuci oferty:
a) niezgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
b) złożone przez wykonawców wykluczonych z niniejszego postępowania,
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c) nieważne na podstawie przepisów prawa.

X. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy
zamówień uzupełniających, których przedmiot będzie zgodny z przedmiotem
niniejszego zamówienia, w wysokości nieprzekraczającej 25 % wartości
zamówienia określonej w umowie zawartej w wyniku niniejszego postępowania.

XI. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania,
jak również do odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do wykonawcy o uzupełnienie
oferty, jak i o wyjaśnienie treści oferty.
3. Niniejsze zamówienie będzie współfinansowane ze środków budżetu UE, m.in. w
ramach projektów: „Branża narzędziowo-przetwórcza poszukuje młodych
pracowników”/PO_WER; Europen Enterprise Network; Enhancing; SME IE
Personel; „Young and Innovative: how to help young entrepreneurs be more
innovative – a peer learning project”/Horyzont 2020 (This project has received
funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under the grant agreement Np. 713810); POIR;
4. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do zawarcia umowy z
uwzględnieniem w niej zapisów o karach umownych, które Zamawiających może
nałożyć na Wykonawcę usługi, o następującej treści:
,,§ ……..

KARY UMOWNE
1. W razie opóźnienia WYKONAWCY w realizacji części lub całości umowy, tj.
opóźnienia w odbiorze odpadów z nieruchomości w wyznaczonym dniu tygodnia,
ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości łącznego
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia.
2. Jeśli opóźnienie w odbiorze odpadów trwało będzie dłużej niż 7 dni, ZAMAWIAJĄCY
może, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, odstąpić od umowy oraz żądać kary
umownej w wysokości 10 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto.
3. Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania części lub całości
przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowna, bądź
szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę,
ZAMAWIAJACEMU przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach
ogólnych.
4. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez WYKONAWCĘ
wezwania do ich zapłaty.’’
5. W zapisach umowy zostanie wskazany dzień tygodnia/ dni tygodnia wywozu
odpadów z poszczególnych nieruchomości.
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6. W umowie będzie ujęty następujący zapis:
,,Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady zmieszane powinna odbyć się 2 razy
w roku kalendarzowym, w okresie od 1 do 15 maja i od 15 do 31 sierpnia. W
przypadku, gdy Wykonawca nie przeprowadzi mycia i dezynfekcji pojemników na
odpady zmieszane w terminie zgodnym z harmonogramem, zobowiązany jest do
zrealizowania usług w ciągu 2 dni’’.
7. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji praw i
obowiązków wynikających z zawartej umowy na podmioty trzecie.
8. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Pani Marzena
Bednarska tel. 56 699 54 02, e-mail: marzena.bednarska@tarr.org.pl;

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
Marzena Bednarska
st. specjalista
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