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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA
OFERTY

1. Zamawiający: Gmina Rokietnica, 37-562 Rokietnica 682, tel.! fax.: 16622 13 91,
osoba prowadząca: Agnieszka Trzak

2. Przedmiot zamówienia: w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie
art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164
poz. 1163 z zm.) o wartości netto poniżej 14 000 € proszę o złożenie oferty na
zakup idostawę dla Gminy Rokietnica pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
-pojemniki na papier - w ilości 25 szt. w kolorze niebieskim,
-pojemniki na plastik- w ilości 25 szt. w kolorze żółtym.

3. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dla Gminy Rokietnica pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów
-pojemniki na papier - w ilości 25 szt. w kolorze niebieskim,
-pojemniki na plastik - w ilości 25 szt. w kolorze żółtym.
Pojemniki muszą spełniać następujące wymagania:
• pojemniki muszą być fabrycznie nowe,
• pojemniki musza odpowiadać normom EU i posiadać stosowne atesty dotyczące

ochrony przed hałasem oraz znak CE (poziom akustyczny)
• pojemniki muszą być o pojemności 1100 l, muszą posiadać układ jezdny z pełnymi

gumowymi oponami 0 200 mm, 2 kółka muszą posiadać hamulec, części metalowe
muszą być ocynkowane

• pojemniki muszą posiadać półokrągłą pokrywę, 2 rączki ułatwiające otwieranie,
• pojemniki muszą być przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki

mechaniczne,
• każdy pojemnik musi mieć wytłoczony napis informujący o rodzaju gromadzonego

w nim odpadu tj. "PAPIER" z dopiskiem "GMINA ROKIETNICA", "PLASTIK"
z dopiskiem "GMINA ROKIETNICA",. Napis musi być wykonany niezmywalną
technologią,

• pojemniki muszą być wykonane ze specjalnie stworzonego tworzywa sztucznego,
• pojemniki muszą być odporne na UV, zimno, nagrzewanie i chemikalia
• okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.
Warunki zamówienia m.in.:

• Pojemniki zostaną dostarczone na miejsca wyznaczone przez Zamawiającego
w okresie od maja 2012 r. do października 2012 r. (uzależnione od podpisania umowy
o przyznaniu środków z PROW na lata 2007-2013).

• Pojemniki zostaną dostarczone transportem Wykonawcy najego koszt wraz
z rozładunkiem.



5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać SIę wykonawcy potwierdzający spełnienie
warunków:
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia

do wykonywania określonej działalności lub czynności, w szczególności: - prowadzą
zarejestrowaną działalność gospodarczą uprawniającą do wykonywania czynności
stanowiących przedmiot zamówienia; - posiadają koncesje, zezwolenia lub licencje
potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. W celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:
• Należy dołączyć wykaz wykonanych dostaw pojemników do selektywnej zbiórki

odpadów, przeznaczonych na plastik oraz papier, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane
należycie.

7. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu i przekazać do zamawiającego
w formie pisemnej lub faxem, w terminie do dnia: 14.12.2011r, godz. 1000

w sekretariacie Urzędu Gminy w Rokietnicy.
8 Przewidywalny termin wyboru i ogłoszenia wyników nastąpi po sprawdzeniu

dokumentów.
9. Podstawą wyboru oferty będzie kryterium:

• cena: max ilość 100 pkt.
10. Termin wykonania: od maja 2012 r. do października 2012 r.
11. Opis sposobu obliczenia ceny:

• Cena pojemników musi zawierać koszt dostawy i rozładunku przy użyciu własnego
sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

• Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty tj. do października 20 12r. .
• Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu

ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
12. Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie/faxem o dokonanym wyborze.
13. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania

Umowy. Umowa zostanie podpisana po podpisaniu urnowy o przyznaniu środków
finansowych z PRO W na lata 2007-2013.

14.Materiały dotyczące przetargu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Rokietnica www.rokietnica.it1.pl/bip/

Załączniki:
1. Oferta
2. Kosztorys ofertowy.
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