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Urząd Morski w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 
 

„Wywóz stałych odpadów komunalnych z nieruchomości Kapitanatu Portu  
w Świnoujściu, ul. Wybrzeże Władysława IV 7”  

 
 

1.  Opis przedmiotu zamówienia  
 

1. Kod CPV: 90511000-2. 
 

2. Świadczenie usługi wywozu stałych odpadów komunalnych z nieruchomości 
Kapitanatu Portu w Świnoujściu, ul. Wybrzeże Władysława IV 7:  
– 1 pojemnik x 1100l, 
z częstotliwością  opróżniania i wywozu odpadów: 1 x w tygodniu. 

. 
2.  Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 
 
3.  Sposób przygotowania oferty oraz miejsce jej dostarczenia 
 

1. W ofercie prosimy podać: 
 

1) stawkę za opróżnienie i wywóz 1 pojemnika o pojemności 1100 l z odpadami 
komunalnymi o kodzie 20 03 01 uwzględniającą: koszty przejazdu samochodu 
specjalnego, koszty załadunku, rozładunku oraz koszty umieszczenia odpadów 
na składowisku, w tym opłatę za korzystanie ze środowiska określoną na 
podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). 

2)  łączny  koszt  wywozu  odpadów  komunalnych  za  cały  okres  trwania  umowy, 
obejmujący łącznie 52 wywozy. 

 

2. Ceny, o których mowa w ust. 1 pkt  1) i pkt 2) powinny zawierać składniki:  
 

wartość netto + podatek VAT = wartość brutto 
 

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 16 grudnia 2015 r.  
do godz. 12°° na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin 
– Zespół ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 110 z dopiskiem na kopercie: „Wywóz 
stałych odpadów komunalnych z nieruchomości Kapitanatu Portu  
w Świnoujściu, ul. Wybrzeże Władysława IV 7” i opatrzonej znakiem  
PO-II-379/ZZP-1/152/15.  



                            

   2 

 
4. Płatność:  miesięcznie przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia dokumentów 

rozliczeniowych. 
 

5.  Wybór oferty: 
 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto za świadczenie 
usługi za cały okres trwania umowy. 

 

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający 
zawrze umowę zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
zaproszenia w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu kserokopię wpisu 
do Krajowego Rejestru Sądowego, kserokopię wpisu do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości prowadzonego przez Prezydenta Miasta Świnoujście. 
Dokumenty kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.  
 

 
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami – Elżbieta Bogacka, tel. 91 4403 479, 
kom. 605 831 506. 

 
 
 
         


