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Łomianki, 9 grudnia 2021 r. 

ROŚ.7031.39.2021 

 

Gmina Łomianki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi 
w przedmiocie zamówienia: „Codzienne uzupełnianie torebek na psie odchody oraz bieżąca 

konserwacja i naprawa zasobników na torebki  na  terenie Gminy Łomianki w terminie od 

1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.” 

 

I. Zamawiający:  

Gmina Łomianki 
ul. Warszawska 115  
05-092 Łomianki  
NIP:118-17-68-394 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez stosowania Ustawy prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z póź. zm.). 

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Codzienne uzupełnianie torebek na psie odchody oraz bieżąca konserwacja  

i naprawa zasobników na torebki  na   terenie Gminy Łomianki w terminie  
od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a. Codzienne uzupełnianie torebek w zasobnikach na psie odchody 

umiejscowionych zgodnie z Załącznikiem 2 do zapytania ofertowego; 

b. Codzienne uzupełnianie worków na psie odchody w podajnikach zintegrowanych 

z koszami na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne umiejscowionych 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego;  

c. Codzienne uzupełnianie torebek w nowo zamontowanych zasobnikach na psie 

odchody;  

d. Bieżąca naprawa oraz konserwacja zasobników na torebki na psie odchody; 

e. Montaż zasobników na torebki na psie odchody; 

f. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości zasobników do 15% w skali 

roku.; 
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g. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji istniejących zasobników 
w zależności od bieżących potrzeb. 

2. Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 
3. Wymogi dotyczące realizacji zamówienia 

a) Wykonawca zapewni ludzi, materiały (torebki i woreczki na psie odchody 
wykonane z tworzywa sztucznego, zgodne z wielkością i kształtem 
rozmieszczonych na terenie gminy skrzynek i zasobników na torebki) i sprzętu 
niezbędnego do wykonywania przedmiotu umowy ;  

b) Wykonawca zapewni codzienne zabezpieczenie skrzynek w torebki, tak aby 
torebki zawsze się w nich znajdowały. 

c) Wykonawca przedstawi na koniec każdego miesiąca sprawozdania z wykonanych 
w danym miesiącu usług. 

4. Warunki płatności 
a) Wynagrodzenie będzie płatne w cyklach miesięcznych, po zrealizowaniu 

przedmiotu umowy w danym miesiącu, dostarczenia sprawozdania z wykonanych 
w danym miesiącu usług i przedłożeniu faktury VAT za dany miesiąc, wystawionej 
przez Wykonawcę. Płatność przelewem, 21 dni po wystawieniu właściwej faktury. 

 
b) Wykonawca wystawi fakturę VAT, na poniższe dane: 
 Gmina Łomianki 
 ul. Warszawska 115 
 05-092 Łomianki 
 NIP: 118-17-68-394 
 

5. Kryterium oceny ofert:  

Cena 100%. 
 
6. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

a) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem nr 1 - 
Formularz  ofertowy; 

b) cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia; 
c) zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności  

świadczonych przez okres obowiązywania i na warunkach określonych w ofercie; 
d) ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy; 
e) ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 
f) rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN; 
g) należy podać cenę netto i brutto za realizację usługi; 

h) określenie stawki podatku VAT obowiązującej w dniu składania oferty.  
 
7.  Metoda składania ofert 

a) Ofertę elektroniczną (skan podpisanej oferty) proszę przesłać na adres: 
piotr.kaczmarczyk@poczta.lomianki.pl w terminie do dnia 17 grudnia 2021 r. do 

godz. 12.00. 
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b) W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej, złożony kosztorys ofertowy będzie 

stanowił integralną część umowy (wzór umowy - załącznik nr 3) podpisanej między 
Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

8. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcą:  
Piotr Kaczmarczyk, tel. 22 768 62 08,  666 834 568, e-mail: 
piotr.kaczmarczyk@poczta.lomiaki.pl  
 
 
Załączniki: 

1. Formularz Ofertowy. 
2. Lista zasobników na torebki i woreczki na psie odchody  
3. Wzór umowy 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn. 
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