
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie
GMINA STASZÓW 
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

Staszów, dnia  03.03.2022r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości netto mniejszej niż 130 000 złotych

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
(komórka organizacyjna Urzędu)

tel. (15) 864-20-14, fax (15) 864-83-04
e-mail: biuro@staszow.pl

adres strony internetowej postępowania:…………-………….

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów na terenach będących własnością gminy
Staszów lokalizowanych w sołectwach gminy”

                                                                                          (podać nazwę zamówienia)

Rodzaj zamówienia:  usługa
                       (usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotowe zamówienie  polegać  będzie  na  usłudze  związanej  z  usuwaniem odpadów

komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (tzw. nielegalnych
wysypisk odpadów/ dzikich wysypisk) z  terenów należących do Gminy Staszów, na zgłoszenie
Zamawiającego. 

Na  każdą  wykrytą  lokalizację  takiego  wysypiska  będą  wystawiane  oddzielne  zlecenia.
Zakres  prac  będzie  polegał  na  zebraniu  odpadów  i  przetransportowania  ich  do  Regionalnej
Instalacji  Przetwarzania  odpadów  w  Rzędowie  celem  zagospodarowania.  
Szacowana  ilość  odpadów  do  zebrania  i  usunięcia  w  2022  roku  w  ramach  przedmiotowego
zmówienia wynosi ok. 80 Mg. 
Wymagania: 
1) Wykonawca będzie potwierdzał otrzymanie każdego zlecenia na usunięcie wysypiska. 
2)  W zleceniu  będzie  określona  lokalizacja  odpadów (nr  działki,  obręb,  lub  wyrys  z  mapki  
z oznaczeniem miejsca),
3)  Rozpoczęcie  prac  związanych  z  likwidacją  odpadów winno  się  rozpocząć  nie  później  niż 
w ciągu 3 dni od otrzymania zlecenia.
4)  W  sytuacjach  nadzwyczajnych,  kiedy  wymagane  jest  natychmiastowe  usunięcie  odpadów
zgromadzonych  w  miejscach  do  tego  celu  nieprzeznaczonych,  dopuszcza  się  zawiadomienie
Wykonawcy na dzień przed wykonaniem zleconych prac.
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5)  Do  usuwania  odpadów  Wykonawca  musi  zapewnić  sprzęt  i  pracowników  do  załadunku  
i transportu.
6) Pracownicy oraz pojazdy służące do realizacji  przedmiotu umowy muszą być zaopatrzone w
czytelne  logo  Wykonawcy,  umieszczone  w  widocznym  miejscu  na  pojeździe  oraz  ubrania
pracowników.  Pracownicy  wykonują  pracę  na  rzecz  Zamawiającego,  winni  być  ubrani  
w estetyczne ubrania robocze. 
7) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kart przekazania odpadów od
Regionalnej  Instalacji  Przetwarzania  Odpadów w Rzędowie  (wydruk wygenerowany z  systemu
BDO).
8) Dla każdego zlecenia będzie sporządzany protokół odbioru, podpisywany przez upoważnione
osoby Zamawiającego i Wykonawcy.
Podpisany protokół wraz z kartami będzie podstawą do wystawienia faktury. 

Usługę należy wykonywać z należytą starannością, z zachowaniem szczególnej ostrożności
zgodnie  z  przepisami  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia,  w  sposób  nieuciążliwy  dla
środowiska, przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu i technologii.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień: 
90000000-7
90600000-3
90500000-2
90511100-3
45112300-8 

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać:
- osobiście  - w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 
pok. nr 9 lub 14
- telefonicznie pod numerem tel. /15/ 864 83 22 lub /15/ 864 83 47,
- e-mailem: magdalena.sobieniak@staszow.pl lub jolanta.klimek@staszow.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- Jolanta Klimek
- Magdalena Sobieniak

3. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany/ pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy  do 31.12.2022r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do wykonywania
działalności będącej przedmiotem zamówienia, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponują potencjałem technicznym i osobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia. 

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone  wymagania zostanie 
wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  28-200  Staszów,
ul.  Opatowska  31,  sekretariat-pokój  104  osobiście,  pocztą  lub  przesłać  faksem  na  
nr  (15)  864-83-04  lub   e-mail:  biuro@staszow.pl w  terminie  do  dnia  11.03.2022r.  
do godz. 12. 00.
(opisać miejsce i sposób przekazania oferty elektronicznie)
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Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” – wzór w załączeniu do niniejszego
zaproszenia  .   

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnieniu postępowania*:

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierająca:  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres
wykonawcy,którego ofertę  wybrano zostanie  przekazana telefonicznie w terminie 7 dni  od dnia
składania oferty. 

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
którego ofertę wybrano. 

 Staszów, dnia 03.03.2022r.                                              Zatwierdził:

                                                                                       Z up. BURMISTRZA
dr Ewa Kondek

   Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
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