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Zaproszenie 
do składania ofert w zapytaniu cenowym 

 
1. Zamawiający: Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród 

zaprasza do składania ofert na: 

2. Przedmiot zamówienia:  

 
„Przeprowadzenie badań na składowisku odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne 

w miejscowości Wilczkowo” 
 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na monitoringu 

zrekultywowanego na pow. 0,60 ha składowiska odpadów komunalnych innych niż 

niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wilczkowo” .  

Monitoring składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej należy prowadzić 

stosownie do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie 

zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów 

/Dz. U. Nr 220 poz. 1858, z późn. zm./,  zmienionym  Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. /Dz. U. Nr 238, poz. 1588/ w szczególności obejmuje 

on: 

1). Badanie wielkości opadu atmosferycznego z pomiarów prowadzonych na terenie 

składowiska odpadów co 6 miesięcy 

2). Pomiar poziomu wód podziemnych: 

a) Pomiar poziomu wód podziemnych odbywać się będzie z 3 piezometrów 

– częstotliwość pomiarów: co 6 miesięcy 

3). Kontrolę osiadania powierzchni składowiska odpadów  metodami geodezyjnymi: 

1 raz w roku,  

4). Badanie parametrów wskaźnikowych w gazie składowiskowym – częstotliwość 

pomiarów: co 6 miesięcy 

a) Badania emisji i składu gazu z 1 studni odgazowujących w zakresie –  

 metanu (CH4),  

 dwutlenku węgla (CO2), 

 tlenu (O2)  

b) Sprawdzenie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego 

– częstotliwość: co 12 miesięcy. 

5). Opracowanie zbiorczych półrocznych raportów z wyników badań wraz z 

wynikającymi z nich wnioskami – 2 razy do roku. 

 

Zamówienie obejmuje: pobieranie w/w próbek, ich transport w celu wykonania 

badań, badanie oraz sporządzenie raportów zawierających zbiorcze wyniki badań i 

sprawdzeń i przekazanie ich zamawiającemu.  

Badania parametrów wskaźnikowych i substancji winny być prowadzone przez 

laboratoria badawcze posiadające wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o 

normalizacji, natomiast kontrole metodami geodezyjnymi i geotechnicznymi winny być 

przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 

3. Termin realizacji zamówienia:  



 

 

 

Zamówienie dotyczące wykonania badań składowiska obejmuje okres od dnia zawarcia 

umowy  do 31.12.2013r.Pierwsze badanie zostanie przeprowadzone do dnia 30 marca 2013. 

 

4. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena – 100% 

5. Istotne postanowienia umowy (ewentualnie wzór umowy): wzór umowy stanowi zał. Nr 2 

do niniejszego zaproszenia. Złożenie oferty przez wykonawcę jest tożsame z akceptacją 

warunków w/w umowy. 

6. Miejsce i termin składania ofert oraz określenie ich formy: Pisemne oferty złożone wg 

wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi 

załącznikami, winny być złożone do dnia 17.01.2013r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu 

Gminy i Miasta Wyszogród w zamkniętych kopertach opisanych lub opieczętowanych w 

sposób umożliwiający identyfikację składającego ofertę. Ponadto koperta winna być 

zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:  

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród 

ul. Rębowska 37 

09-450 Wyszogród  

„Oferta na przeprowadzenie badań na składowisku odpadów innych niż obojętne i 

niebezpieczne w miejscowości Wilczkowo” 
 

 . 

Ofertę należy złożyć na całość zamówienia.  

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

Oferta winna być podpisana oryginalnie przez osobę uprawnioną.  

 

7. Ewentualne warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny ich spełniania: 

 celem potwierdzenia spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm./ 

wykonawca winien złożyć pisemne oświadczenie - wg wzoru stanowiącego 

załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia,  

.  

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków metodą spełnia / nie spełnia. 

 

8. Warunki niezbędne do spełnienia przez wykonawcę przed zawarciem umowy:  

 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się będzie od zawarcia umowy 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych. 

  

 

…………………………………………. 
     (podpis zamawiającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 1  

do zaproszenia do składania  

ofert  w zapytaniu cenowym  

z dnia 07.01.2013r. 

…………………………………. 

Nazwa wykonawcy 

 

…………………………………. 

adres wykonawcy 

 

…………………………………. 

NIP 

 

…………………………………. 

        tel/fax 

 

Oferta 
zapytania cenowego 

 

 

W odpowiedzi na zaproszenie z dnia 07.01.2013r. do złożenia oferty w zapytaniu cenowym  

na udzielenie zamówienia na: 

 
„Oferta na przeprowadzenie badań na składowisku odpadów innych niż obojętne i 

niebezpieczne w miejscowości Wilczkowo” 

.  
 

oferuję wykonanie w/w zamówienia za: 

 Cenę netto: …………………………………………………………………………..……………zł 

+ ……% podatku VAT w wysokości: ………………………………………………..……………zł 

Cenę brutto: ………………………………………………………………………..………………zł 

 

Szczegółowe zestawienie kosztów wykonania usługi monitoringu składowiska odpadów w okresie 

od podpisania umowy do 31.12.2013r. stanowi załącznik Nr 1 do oferty. 

 

W terminie do: określonym w pkt. 3 zaproszenia do składania ofert w zapytaniu cenowym 

 

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

 

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

przedkładam następujące dokumenty*: ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych 

zastrzeżeń oraz zobowiązuję się do spełnienia warunków określonych przez zamawiającego 

niezbędnych do zawarcia umowy. 

 
*Niepotrzebne skreślić 

……………………………………………….. 

                                                                          Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

 

 



 

 

Załącznik Nr 2  

do zaproszenia do składania  

ofert  w zapytaniu cenowym  

z dnia 07.01.2013r. 

 

UMOWA Nr………………….. 

 

zawarta w dniu …………………. 

pomiędzy  

Gminą i Miastem Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród , reprezentowaną przez  

 

P. Mariusza Bieńka –Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród , zwanego dalej „Zamawiającym”,  

 

a  

…………………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

1. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania usługę pn.: „Oferta na przeprowadzenie badań na składowisku odpadów innych 

niż obojętne i niebezpieczne w miejscowości Wilczkowo”. 
1. Badanie wielkości opadu atmosferycznego z pomiarów prowadzonych na terenie 

składowiska odpadów co 6 miesięcy 

2). Pomiar poziomu wód podziemnych: 

a).Pomiar poziomu wód podziemnych odbywać się będzie z 3 piezometrów – 

częstotliwość pomiarów: co 6 miesięcy 

3). Kontrolę osiadania powierzchni składowiska odpadów  metodami geodezyjnymi: 

1 raz w roku,  

4). Badanie parametrów wskaźnikowych w wodach podziemnych i gazie 

składowiskowym – częstotliwość pomiarów: co 6 miesięcy 

a).Badania emisji i składu gazu z 1 studni odgazowujących w zakresie –  

 metanu (CH4),  

 dwutlenku węgla (CO2), 

 tlenu (O2)  

                           

b).Sprawdzenie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego – 

częstotliwość: co 12 miesięcy. 

5). Opracowanie zbiorczych półrocznych raportów z wyników badań wraz z 

wynikającymi z nich wnioskami – 2 razy do roku. 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej „Przeprowadzenie badań na 

składowisku Odpadów Innych niż Obojętne i Niebezpieczne w miejscowości Wilczkowo”. 
Monitoring składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej należy prowadzić 

stosownie do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, 

czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów /Dz. U. Nr 220 

poz. 1858, z późn. zm./zmienionym  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 

2010r. /Dz. U. Nr 238, poz. 1588/ , w szczególności obejmuje on: 

 

Zamówienie obejmuje: pobieranie w/w próbek, ich transport w celu wykonania 

badań, badanie oraz sporządzenie raportów zawierających zbiorcze wyniki badań i 

sprawdzeń i przekazanie ich zamawiającemu.  



 

 

Badania parametrów wskaźnikowych i substancji winny być prowadzone przez 

laboratoria badawcze posiadające wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o 

normalizacji, natomiast kontrole metodami geodezyjnymi i geotechnicznymi winny być 

przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę objętą niniejszą umową w sposób odpowiadający 

wymogom prawnym i technicznym mającym zastosowanie w przedmiocie umowy, a w 

szczególności z uwzględnieniem przepisów: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 

2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk 

odpadów /Dz. U. Nr 220 poz. 1858, z późn. zm./ zmienionym  Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. /Dz. U. Nr 238, poz. 1588/ 

 

§ 3 

1. Czynności, o których mowa w § 1 zostaną wykonane w okresie od dnia zawarcia umowy do 

31.12.2013r. z częstotliwością określoną szczegółowo w §1 ust. 2 umowy, z zastrzeżeniem, że 

przekazywanie zbiorczych wyników badań w formie raportów do siedziby zamawiającego 

odbywać się będzie w terminach za I półrocze do 30 kwietnia danego roku, za II półrocze do 31 

stycznia roku następnego. 

2. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w ust. 1 przyjmuje się 

datę złożenia pisemnego raportu w siedzibie Zamawiającego.  

 

§ 4 

1. Za wykonaną pracę w ustalonym w § 3 terminie i w sposób właściwy rzeczowo i jakościowo 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości  

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

+ …. % podatku VAT: …………………… (słownie …….…………………….…………… złotych)  

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

2. Płatność nastąpi po wykonaniu usługi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku do siedziby zamawiającego.  

3. Zamawiający dopuszcza rozliczenie częściowe za wykonaną usługę w okresach 6-cio 

miesięcznych po złożeniu wszelkich wymaganych dla danego okresu dokumentów.  

 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu 

umowy w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości przedmiotu 

umowy za każdy dzień zwłoki z winy Wykonawcy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy za zachowaniem 3- 

miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec półrocza.  

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy w przypadkach poniesienia strat przewyższających karę 

umowną. 

 

§ 6 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej 

osobie za zgodą Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

3. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 



 

 

 

§ 7 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§8 

Załączniki do umowy stanowią: 

1. Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu cenowym 

2. Oferta zapytania cenowego wraz z załącznikami 

3. Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej. 

 

 

     Zamawiający                                   Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Załącznik Nr 3  

do zaproszenia do składania  

ofert  w zapytaniu cenowym  

z dnia 07.01.2013r 

 
....................................... 

nazwa i adres wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Oświadczam, że spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej  

 

 

             

                                   

                                                                                

.....................................................................................                                                                                                          
podpisy upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy(-ów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


