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65-120 Zielona Góra
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Zielona Góra, 21.12.2018r.

DZ.260.36.2018
Zapytanie ofertowe
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty
cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiot zamówienia: Najem pojazdu ciężarowego śmieciarki trzy osiowej do odbioru odpadów
komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zielona Góra.
2. Szczegóły opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
3. Istotne informacje:
1) przekazanie pojazdu dla Najemcy nastąpi w stanie technicznym sprawnym i zdatnym do użytku z aktualnym
przeglądem technicznym,
2) pojazd użytkowany będzie na terenie miasta Zielona Góra przez osoby posiadające prawo jazdy zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1),
3) Wynajmujący musi posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
4) pojazd musi być zarejestrowany na terenie RP i posiadać ważne OC, NNW, AC przez okres trwania umowy,
5) wraz z samochodem Wynajmujący przekaże Najemcy dowód rejestracyjny, komplet kluczyków oraz polisę
potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek,
6) w przypadku awarii pojazdu Wynajmujący w ciągu 48 godzin musi zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych
parametrach technicznych o których mowa w załączniku nr 1,
7) odbiór pojazdu będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony
Wynajmującego i Najemcy,
8) Najemca zobowiązuje się do oddania pojazdu w stanie technicznym niepogorszonym, uwzględniając
normalne użytkowanie eksploatacyjne,
9) cena podana w formularzu ofertowym zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia, a w szczególności koszty obsługi serwisowej i ubezpieczenia samochodu w zakresie OC,
NNW, AC,
10) miesięczne wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury wystawionej na
koniec każdego miesiąca,
11) fakturę należy przekazać do 6 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni do Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Zjednoczenia 110c Zielona Góra,
12) zapłata należności za przedmiot zamówienia następować będzie przelewem na konto Wynajmującego w
terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej i otrzymanej faktury VAT,
13) Wynajmujący zobowiązuje się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy,
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14) dodatkowe wymogi i obostrzenia związane z realizacją zamówienia określono we wzorze umowy.
3. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 02.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
4. Kryteria oceny ofert:
a) Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Cena – 100%
b) Najemca może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeżeli żadna z
nich nie będzie spełniała jego oczekiwań lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie Najemca
zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
c) Najemca udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a z wybranym Wynajmującym
zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w ofercie i niniejszym zapytaniu.
d) Najemca zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5.

Osoba uprawniona do kontaktu
w kwestiach formalnych: Ewa Konieczny: ewa.konieczny@zgkim.zgora.pl

Wszelkie informacje prowadzone w toku postępowania zarówno ze strony Najemcy jak i Wynajmującego, czyli:
wyjaśnienia ofert, uzupełnienia dokumentów, mogą być przesyłane, drogą elektroniczną lub pocztą.
6. Ofertę należy przekazać w terminie do 28.12.2018 do godz. 14:00.
7. 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.
d) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, napisać czytelnie techniką trwałą oraz podpisać przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
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 Dostawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny
ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – 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.
2.

administratorem danych osobowych jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110 c,
65-120 Zielona Góra;
inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110 c, 65120 Zielona Góra jest Pan Rafał Wielgus, iod@bhpex, 68 411 40 00;
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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;
8. 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 wyłączeń, 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.
3.

Załącznik nr 1
Nr postępowania DZ.260.36.2018

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest najem pojazdu ciężarowego śmieciarki trzy osiowej do odbioru odpadów
komunalnych o następujących parametrach:
a) rok produkcji w przedziale rocznym 2008 – 2010,
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b) dopuszczalna masa całkowita – 26 ton,
c) kabina 3 osobowa (1+2),
d) skrzynia biegów automatyczna,
e) tylne zawieszenie pneumatyczne,
f)

trzecia oś wleczona ( kierowana ),

g) pojemność skrzyni ładunkowej 21 m³,
h) liniowy mechanizm ugniatania odpadów,
i)

dzielone urządzenie zasypowe.

2. Warunki wymagane od Wykonawców:
Opłata za najem jest ceną ryczałtową i zawiera wartość wszystkich usług oraz kosztów związanych z
eksploatacją pojazdu tj:
a) zawarcie umów ubezpieczenia,
b) wykonanie okresowych przeglądów oraz napraw serwisowych,
c) rozliczenie szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.
Opłata nie obejmuje kosztów związanych z wymianą olejów, płynów, filtrów, paliwa, wymiany żarówek
związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu. Śmieciarka będąca przedmiotem najmu będzie używana na terenie
miasta Zielona Góra. Wynajmujący oświadcza, że posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem będącym
przedmiotem najmu.
Wraz samochodem Wynajmujący przekaże Najemcy:
a) dowód rejestracyjny,
b) komplet kluczyków,
c) polisę potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek.
W przypadku awarii pojazdu Wykonawca w ciągu 48 godzin zapewni auto zastępcze o zbliżonych parametrach
technicznych.
Odbiór śmieciarki będzie potwierdzony protokółem zdawczo- odbiorczym podpisanym przez osobę upoważnioną
ze Strony Wynajmującego i Najemcy.
3. Termin wykonania zamówienia: 02.01.2019r. do 31.12.2019r.
Załącznik nr 2
Nr postępowania DZ.260.36.2018

„WZÓR”
OFERTA
My, niżej podpisani,…………………………………………………………………………………...........................
Działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
NIP……………………………., Regon………………………
Adres poczty elektronicznej…………………………………
Nr telefonu……………………………………………………
Osoba do kontaktu
Nr telefonu……………………………………………………..…..,
e- mail……………………………………………………………….,

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 C
65-120 Zielona Góra
tel: 68 322 91 00, fax: 68 322 91 11
REGON:369088434, NIP9291935785
nr r-ku 13 1020 5402 0000 0302 0385 0773
kapitał zakładowy: 37.143.500,00 ZŁ

adres do korespondencji………………………………………………………………………………………
w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe na:…………………………………………….......................
składamy niniejszą ofertę:
−

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami i nie wnosimy
do nich żadnych zastrzeżeń.

−

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę brutto: ………………………zł
brutto, słownie złotych: .......................................................................................................................
w tym podatek Vat ………% ………………..……..…zł.

−

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi netto: ……………………………………..zł oraz podatek Vat
…… % ……………………………… zł.

−

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie:………………………………………………………

−

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres___ dni.

−

Ofertę składamy na ____ ponumerowanych stronach.

Dodatkowe informacje:
•
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, jak i wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem i przedłożę Zamawiającemu w celu realizacji umowy o zamówienie
publiczne.
Załączniki:
1) …………………………..
2) …………………………..
3) …………………………..
…………………….., dn. …………………….. …….………………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Załącznik nr 3
Nr postępowania DZ.260.36.2018

WZÓR - UMOWA nr ____________
Zawarta w dniu__________ pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
przy ul. Zjednoczenia 110 C, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000710867,
posiadającym REGON: 369088434, nr NIP: 9291935785, kapitale zakładowym wynoszącym 37.143.500,00 zł,,
reprezentowanym przez:
Krzysztofa Sikorę – Prezesa Zarządu,
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zwanym w treści umowy „ Najemcą”
a _____________________ prowadzącym działalność gospodarczą___________________, z siedzibą
_______________________________________________, o numerze REGON ______________________, NIP
_____________________ zwanym dalej „Wynajmującym” o następującej treści:
§ 1.1. Wynajmujący, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie wynajmował pojazd zgodnie
z przedstawioną ofertą, a Najemca zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.
2. Strony ustalają, że oferta Wynajmującego stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Przedmiotem umowy jest samochód specjalistyczny typu śmieciarka o numerze rejestracyjnym:
_________; Marka, typ, model:______________; Nr nadwozia:____________________; Zabudowa:_________.
§ 2.1. Najemca zobowiązuje się do:
1)

użytkowania pojazdu przez osoby posiadające prawo jazdy,

2)

używania pojazdu do celów zgodnych z opisem zamowienia,

3)

poniesienia pełnej odpowiedzialności za wszelkie wykroczenia drogowe, popełnione w czasie, gdy pojazd

był w jego dyspozycji,
4)

Najemca zobowiązuje się do oddania pojazdu w stanie technicznym niepogorszonym, uwzględniając

normalne zużycie eksploatacyjne.
§ 3.1. Wynajmujący zobowiązuje się do:
1)

przekazania przedmiotu najmu w stanie technicznym sprawnym i zdatnym do użytku, z aktualnym

przeglądem technicznym,
2)

posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia,
3)

wynajmowany samochód musi być zarejestrowane na terytorium RP i posiadać

ubezpieczenia OC,

NNW, AC, przez okres trwania niniejszej umowy.
§ 4.1. Umowa zawarta zostaje na okres od dnia_______ do dnia________., z możliwością przedłużenia na
kolejny okres.
§ 5.1. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wynajmującego wynosi: ____________ zł
brutto (w tym VAT ________ zł) i zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, a w
szczególności:
1) koszty obsługi serwisowej,
2) ubezpieczenie samochodu w zakresie OC,NNW, AC.
2. Miesięczne wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury, wystawionej na koniec każdego miesiąca, na
adres: Nabywca: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Zjednoczenia 110 C; 65-120 Zielona Góra,
NIP: 9291935785.
3. Faktury należy dostarczyć do 6 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, do siedziby Zakładu Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 110 C.
4. Faktury będą płatne w ciągu 21 dni licząc od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego na rachunek
Wykonawcy wskazywany w fakturach VAT.
5. Za okres w którym Najemca nie mógł korzystać z przedmiotu najmu z powodu jego wad czynsz najmu zostanie
proporcjonalnie zmniejszony.
§ 6.1.

Najemca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego

naruszenia postanowień Umowy przez Wynajmującego oraz w sytuacji, gdy Wynajmujący kolejny raz nie
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wywiązuje się ze swoich obowiązków.
2. W sytuacjach innych niż przedstawiona w pkt. 1, Najemcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec następnego miesiąca
kalendarzowego.
3. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Najemca zalega
z zapłatą czynszu powyżej 30 dni od dnia wymagalności. Nie dotyczy to zalegania z winy Wynajmującego
(niedostarczanie Najemcy faktur, niewłaściwy numer rachunku bankowego, etc.).
4. W przypadku wypowiedzenia umowy Wynajmującemu przysługuje wynagrodzenie za okres najmu samochodu
przypadający do dnia rozwiązania umowy.
§ 7. 1. Pełnomocnikiem Najemcy uprawnionym do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu
umowy jest Zastępca Kierownika Działu Transportu Komunalnego oraz inne osoby wskazane przez Najemcę.
§ 8.1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, taka zmiana postanowień umowy, która

2.

wymagałaby zmiany treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferenta.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz
w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
§ 10. Spory, jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy Sąd
w Zielonej Górze.
§ 11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.
NAJEMCA

D z i a ł Z a mó w i e ń P u b l i c z n y c h
 6 8 3 2 2 9 1 9 7 , ko m. 6 9 3 5 4 0 7 9 4
d z . z a mo w i e n - p u b @ z g ki m . z go r a . p l

WYNAJMUJĄCY

www.zgkim.zgora.pl
sekretariat.zgk@zgkim.zgora.pl
 68 322 91 100

