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Urząd Miejski w Łomiankach 
 
Wydział Gospodarki Komunalnej 

Łomianki, dnia 9 grudnia 2021r.  

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 
1. Zamawiający:  

Gmina  Łomianki 
05 – 092 Łomianki, ul. Warszawska 115 
tel. (022) 768 63 24  fax.  (22) 768 63 02 
um@poczta.lomianki.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia:  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego którego szacunkowa wartość nie przekracza 
kwoty 130 000,00 netto. 

3. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie max. 40 ton odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 z terenu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 
odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Łomiankach przy ul. Brukowej 2A w terminie od 
1 stycznia 2022 r. do  31 stycznia 2022 r. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
a. Maksymalna ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 

przewidziana do transportu i zagospodarowania wynosi 40Mg.  
b. Odpady komunalne ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 gromadzone są na terenie 

GPSZOK w Łomiankach w pojemnikach typu KP-21.  
c. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów w kontenery typu KP-21 umożliwiające zbieranie, magazynowanie i transport 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

d. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 
01 należy przeprowadzić zgodnie z przyjętymi przepisami prawa w tym zakresie. 

e. Odbiór odpadów będzie się odbywał na każde żądanie Zamawiającego po uprzednim 
mailowym zleceniu transportu i zagospodarowania wysłanym przez 
odpady@poczta.lomianki.pl 

f. Zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 
odbywało się będzie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie 
obowiązującymi przepisami prawa.  

g. Wykonawca obowiązany jest do posiadania aktywnego wpisu do BDO umożliwiającego 
transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji o kodzie 
20 02 01, prowadzenia ewidencji ilościowej i rodzajowej odebranych odpadów oraz 
sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa w tym zakresie. 

h. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za następstwa i wyniki prowadzonej przez siebie 
działalności w zakresie zabezpieczenia osób trzecich, ochrony środowiska oraz warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

i. Wykonawca musi posiadać ważne i aktualne zezwolenia na świadczenie usług będących 
przedmiotem niniejszego zamówienia wymagane przepisami prawa w tym zakresie. 
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j. Wynagrodzenie będzie rozliczone na podstawie faktycznych ilości odebranych  
i zagospodarowanych odpadów, potwierdzonych kwitami wagowymi oraz Kartami 
Przekazania Odpadów. 

k. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatne na podstawie faktury  
VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru prac 
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy sporządzony 
na podstawie wystawionych Kart Przekazania Odpadów.  

l. Wynagrodzenie będzie regulowane przelewem w ciągu 21 dni po otrzymaniu miesięcznych 
faktur VAT przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Fakturę należy 
wystawić na adres Zamawiającego: 
Gmina Łomianki 
ul. Warszawska 115 
05-092 Łomianki  
NIP: 118-17-68-394 
BDO: 000155200 
Za datę płatności określa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 
CENA = 100% 

5. Opis sposobu przygotowania oferty:  

Ofertę należy sporządzić w Formie pisemnej  zgodnie z Załącznikiem nr 1-  Formularz oferty. 
6. Miejsce oraz termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w formie:  
 Elektronicznej (skan podpisanej oferty)  na adres e-mail: anna.matusiak@poczta.lomianki.pl do 

dnia 20 grudnia 2021 r. do godz. 10.00 
7. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:  

Urszula Wysocka e-mail: urszula.wysocka@poczta.lomianki.pl 
Anna Matusiak e-mail: anna.matusiak@poczta.lomianki.pl 

8. O wyniku postępowania (wyborze najkorzystniejszej oferty lub  unieważnieniu postępowania ) 
zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Załączniki:  
- Wzór Formularza Ofertowego  
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