
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

02-11-2018

Termin składania ofert

13-11-2018

Numer ogłoszenia

1147131

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i
oświadczeniami należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ekologika@strzelceopolskie.pl. 
2. W tytule wiadomości należy podać: „Oferta na dostarczenie 8 kompletów koszy na śmieci do selektywnej
zbiórki odpadów” do dnia 13.11.2018 r., do godziny 9.00. Oferty należy złożyć pocztą elektroniczną na
podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf. Zaleca się, aby po przesłaniu oferty
powiadomić o tym Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (tel. 77 404 93 42); 
3. Za złożone w terminie będą uznane oferty, które wpłyną przed upływem wyznaczonego na składanie ofert
terminu. 
4. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert pozostaną bez rozpatrzenia. 
5. Wykonawca może, tylko przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty na adres e-mail ekologika@strzelceopolskie.pl 
6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być oznaczone tak jak oferta z dodatkowym
dopiskiem „Zmiana” lub „Wycofanie”. 
7. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania. 
8. Oferta powinna: posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu numer
NIP, być podpisana przez oferenta. 
9. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z wykonania przedmiotu
zamówienia, w tym koszty transportu. 
10. Do oferty należy dołączyć informację o warunkach gwarancji na produkt udzielanej przez oferenta oraz
wizualizację oferowanego produktu;

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ekologika@strzelceopolskie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Golec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77/4049342



Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie 8 kompletów koszy na śmieci do selektywnej zbiórki
odpadów (kosze uliczne) w przestrzeni publicznej pełniące rolę edukacji ekologicznej (4 szt. w komplecie),
w ramach projektu: Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu
gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-Logika” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: strzelecki Miejscowość: Strzelce Opolskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa 8 kompletów koszy na śmieci do selektywnej zbiórki odpadów (kosze
uliczne) w przestrzeni publicznej pełniące rolę edukacji ekologicznej (4 szt. w komplecie), w ramach
projektu: Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu
gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-Logika” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Pojemniki (8 kompletów) do selektywnej zbiórki odpadów selektywnych spełniające następujące warunki
techniczne: 
• pojemniki fabrycznie nowe, 
• kształt kredki,  
• możliwość trwałego zamontowania na zewnątrz, 
• wykonane z tworzywa odpornego na działanie warunków atmosferycznych, trwałe i szczelne, odporne na
działanie promieni UV, odporne na chemikalia, trudnopalne, odporne na uszkodzenia mechaniczne, 
• pojemność 60-80 l, 
• wysokość 100-130 cm, 
• ciężar uniemożliwiający samoistne wywrócenie się pojemnika,  
• zawierające wyjmowany wkład na odpady, 
• zabezpieczenie przed wyjęciem wkładu na odpady przez niepowołane osoby (np. zamek).  
• każdy komplet powinien zawierać 4 szt. pojemników w następujących kolorach: czarny, żółty, niebieski i
zielony, 
• okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy 
• Zamawiający dopuszcza złożenie ofert przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach
technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych; 
• Pojemniki powinny być zapakowane w komplety zgodnie z wyżej podaną kolorystyką.

Kod CPV

34928480-6



Nazwa kodu CPV

Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Pojemniki (8 kompletów) na śmieci do selektywnej zbiórki odpadów winny zostać dostarczone jednorazowo,
do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, w terminie do 14 grudnia 2018 r.

Załączniki

Zapytanie ofertowe po modyfikacji z dnia 8.11.2018
Modyfikacja z dnia 8.11.2018
Zapytanie ofertowe
Wzór pojemnika
Oświadczenie
Formularze

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania
wiedzy i doświadczenia tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji
ekonomicznej i finansowej tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca wraz z ofertą złoży
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do
zaproszenia).

Ocena oferty

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1054846
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1054845
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1047039
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1047007
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1047006
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1047005


Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (Kryterium oceny
ofert: „cena” - 100%). 
Sposób obliczenia ceny: 
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100 
gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 
Cof – cena podana w ofercie 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez
Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą liczbę
punktów. 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (Kryterium oceny
ofert: „cena” - 100%). 
Sposób obliczenia ceny: 
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100 
gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 
Cof – cena podana w ofercie 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez
Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą liczbę
punktów.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym z Zamawiającym, zgodnie z zapisami rozdziału 6.5.2 Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane przez
Ministerstwo Rozwoju. W szczególności przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika, 
4) 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;

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA STRZELCE OPOLSKIE

Adres

pl. Myśliwca 1

47-100 Strzelce Opolskie

opolskie , strzelecki



Numer telefonu

774049300

NIP

7561858899

Tytuł projektu

Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania
odpadami, pod nazwą "Eko-Logika"

Numer projektu

RPOP.05.02.00-16-0022/17-00


