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Zielona Góra, 19.12.2018r.

DZ.260.32.2018

Zapytanie ofertowe
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z
uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiot zamówienia: Wykonywanie monitoringu składowiska odpadów Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o przy ul. Wrocławskiej 73 w Zielonej Górze, polegającego na:
a) badaniu wody i ścieków,
b) badaniu odpadów,
c) badaniu składu gazu wysypiskowego,
d) pomiarów hałasu,
e) pomiarów geodezyjnych pól składowych.
1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
1.2. Pozostałe informacje:
a) Wykonawca oświadcza, że posiada wdrożony system zachowania jakości w rozumieniu przepisów o
normalizacji oraz certyfikat akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie
oceny zgodności w zakresie normy EN ISO/IEC 17025:2001 ogólne wymagania dotyczące
kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyniki badań w formie sprawozdania. Sprawozdanie
wykonywane będzie w okresach miesięcznych oraz kwartalnych.
c) Sprawozdania przekazywane będą do siedziby Zamawiającego przy ul. Wrocławskiej 73 w Zielonej
Górze do 15 następnego miesiąca lub po zakończeniu kwartału kolejnego miesiąca.
d) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami i normami.
e) Zamawiający umożliwi w godzinach pracy składowiska odpadów pracownikom Wykonawcy dostępu
do obiektów badań oraz wszystkich miejsc, w których mają być wykonywane badania i pomiary.
f)

Wykonawca poinformuje telefonicznie, faxem, lub e-mailem Zamawiającego o dacie dokonywania
wszystkich badań i pomiarów, z co najmniej jedno dniowym wyprzedzeniem.

g) Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy konieczny do realizacji
przedmiotu zamówienia.
h) Wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się za odebrane w przypadku niezgłoszenia przez
Zamawiającego uwag i zastrzeżeń. Dokumentem odbioru będzie protokół sporządzony formie
pisemnej.
i)

Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia uwag i umotywowanych zastrzeżeń do wykonanego
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przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania. Jeżeli Zamawiający
uzna za konieczne dokonanie poprawek i uzupełnień w wykonywanym opracowaniu, Wykonawca
będzie zobowiązany do wykonania je nieodpłatnie, w obustronnie uzgodnionym terminie jednak nie
dłuższym niż 14 dni od momentu odbioru prac.
j)

Ceny podane w formularzu cenowym (załącznik nr 2) zawierają wszystkie koszty poniesione przez
Wykonawcę i nie mogą ulec podwyższeniu w trakcie realizacji umowy.

k) Za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie płatne będzie w okresach kwartalnych.
l)

Rozliczenie należności za wykonanie prac częściowych następować będzie po przekazaniu
sprawozdania bez zastrzeżeń w formie protokołu.

m) Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie do 7 dni od daty zakończonego
kwartału. Należność ustalona zostanie stosownie do zakresu wykonanych badań i pomiarów
wykonanych w danym okresie rozrachunkowym.
n) Termin zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od daty wpływu
prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.
o) Wykonawca zobowiązuje się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy.
p) Dodatkowe wymogi i obostrzenia związane z realizacją zamówienia określono we wzorze umowy
stanowiący załącznik nr 4.
2.

Warunki wymagane od Wykonawców: Wykonawca oświadcza, że:
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
w tym zakresie. W tym celu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał sprzęt do poboru
wód podziemnych o wydajności nie mniejszej niż 4 dm3/min oraz przedstawił dokumenty
potwierdzające, że może przeprowadzić badania o których mowa w przedmiocie zamówienia
zgodnie z § 22 pkt 5 Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów (Dz. U.
2013 nr 0 poz. 523 z 30.04.2013r. z późn. zm.). Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił
aktualne dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 147a ustawy z dnia
27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2018r. poz. 799 tj. z późn. zm.).

3. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.
4. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
5. Zamawiający może zamknąć postepowanie bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeżeli
żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
6. Zamawiający udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
8. Osoba uprawniona do kontaktu: Ewa Konieczny: ewa.konieczny@zgkim.zgora.pl
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Wszelkie informacje prowadzone w toku postępowania zarówno ze strony Zamawiającego jak i
Wykonawcy, czyli: wyjaśnienia ofert, uzupełnienia dokumentów, mogą być przesyłane drogą
elektroniczną lub pocztą.
9. Ofertę należy przekazać w terminie do 28.12.2018r. do godz. 10:00.
10. Ofertę można przesłać:
a) pocztą (w tym kurierem) na adres Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia
110c, 65-120 Zielona Góra, z dopiskiem: dział zamówień publicznych,
b) przesłać e-mailem na adres ewa.konieczny@zgkim.zgora.pl ,
c) dostarczyć osobiście do siedziby Spółki na adres Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul.
Zjednoczenia 110c, 65-120 Zielona Góra, z dopiskiem: dział zamówień publicznych.
Zamawiający informuje, że postepowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie regulaminu
udzielania zamówienia do 30 000 tys. Euro dostępnego w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie
internetowej: www.zgkim.zgora.pl . Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich
kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia wraz z mapką składowiska z rozmieszczeniem punktów
pomiarowych oraz zestawienie tabelaryczne głębokości piezometrów.
Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Załącznik nr 3 – formularz ofertowy
Załącznik nr 4 – wzór umowy

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem danych osobowych jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia
110 c, 65-120 Zielona Góra;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110
c, 65-120 Zielona Góra jest Pan Rafał Wielgus, iod@bhpex, 68 411 40 00;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zamówienie na podstawie
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z
późn.zm.);
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1981), dalej „ustawa Pzp”;
5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;
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osoby, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez
Wykonawcę w niniejszym postępowaniu posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Jej danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie
danych osobowych Jej dotyczących narusza przepisy RODO;
9. osoby, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez
Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
1. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich
obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki
wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której
dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić
obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje
Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których
mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w
postępowaniu. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków
informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Zamawiający informuje, iż treść oświadczenia została ujęta
przez Zamawiającego we wzorze Formularza Ofertowego.
8.
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