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ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty 

cenowej dotyczącej odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych 

z grupy 18 wytwarzanych przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: odbioru, transportu i unieszkodliwiania 

odpadów weterynaryjnych z grupy 18 o kodach: 18 02 02*, 18 02 05 oraz

18 02 06, wytwarzanych przez Zamawiającego z miejsc:

- Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie ul. ks. P. Ściegiennego 6A,

- Pracownia Mikrobiologii i Immunologii w Rzeszowie 12,

- Pracownia Chorób Ryb i Chorób Zakaźnych Zwierząt w Przemyślu, ul. Lwowska 7, 

polegająca między innymi na:

■ transporcie odpadów do miejsca unieszkodliwiania,

■ unieszkodliwieniu odpadów.

Zamawiający podaje, że:

> W ykonawca dostarczy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

pojemniki do gromadzenia odpadów, w ilości kwartalnej: 50 szt. 

o pojemności 60 litrów (tj. sukcesywnie po 50 szt. na I, II, III i IV kwartał) 

oraz 14 szt. o pojemności 20 litrów w I kwartale, natomiast w II, III i IV 

kwartale po 12 szt.________________________________________________
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> odbiór odpadów będzie wykonywany 1 raz w tygodniu, w dniu uzgodnionym 

z Zamawiającym zgodnie z przesłanym harmonogramem,

> odpowiedzialność za odpady z chwilą ich odbioru ponosi Wykonawca,

> szacunkowa średnia ilość odpadów na okres 12 miesięcy wynosi 17 000 kg.

> Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizujący odbiór i transport odpadów 

posiadał wszelkie wymagane prawem zezwolenia uprawniające do 

gospodarowania odpadami będącymi przedmiotem niniejszego zapytania 

ofertowego tj. zezwolenie na transport, unieszkodliwianie odpadów oraz 

prowadził działalność zgodnie z wymogami przewidzianymi ustawami: Prawo 

Ochrony Środowiska, Ustawa o Odpadach oraz katalogiem odpadów,

> Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oświadczył w ofercie, że 

posiada aktualne Pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

unieszkodliwiania odpadów z badań, diagnozowania, leczenia 

i profilaktyki weterynaryjnej (kod odpadów: 18 02 02*, 18 02 05 oraz 

18 02 06) wydane przez właściwy organ.

2. Opis kryteriów oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej:

a) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o następujące kryterium oraz jego 

znaczenia: cena -  100 %

b) Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu 

znaczenia kryterium oceny może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

c) Punkty za powyższe kryterium przyznawane będą kolejno rozpatrywanym 

i ocenianym ofertom zgodnie z poniższym wzorem:

Cena = Cena oferowana najniższa brutto x 100% x 100 
Cena badanej oferty brutto

d) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 
Zamawiającego.

3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2021r. do godz. 10:00 

w formie lub w postaci elektronicznej na adres poczty internetowej:

krosno.wiw@wetqiw.Qov.pl Ofertę należy opisać: nazwą i adresem wykonawcy, a także
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opisem „Zapytanie ofertowe -  ODPADY WIW Z/S W KROŚNIE"

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.12.2021 r. o godz. 10:15.

5. Oferent obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami:

> oferent może złożyć tylko jedną ofertę;

> ofertę należy sporządzić w języku polskim;

> oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej Zapytania ofertowego;

> wymagane dokumenty należy przedstawić pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Odrzucenie ofert - Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy została ona przesłana po 

terminie, jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego oraz opisowi przedmiotu 

zamówienia.

8. Unieważnienie postępowania - Zamawiający unieważni postępowanie, gdy nie zostanie 

złożona żadna oferta, gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone, gdy cena najkorzystniejszej 

oferty przewyższy kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

9. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uwaga: wymaga się, aby Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed

podpisaniem umowy z Zamawiającym, złożył:

l) aktualne Pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie

unieszkodliwiania odpadów z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki 

weterynaryjnej (kod odpadów: 18 02 02*, 18 02 05 oraz 18 02 06) wydane 

przez właściwy organ.
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