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Zamawiający:
Gmina Pasłęk - Urząd Miejski w Pasłęku
pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk
NIP 5783052813, REGON 170748146
tel. (55) 248-20-01
e-mail: paslek@paslek.pl

ZAPROSZENIE do składania ofert

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019  
r. poz. 1843) Urząd Miejski w Pasłęku, pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk zaprasza do złożenia oferty na: 
Zakup i dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

I. Przedmiot zamówienia:  
Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  i  dostawa  pojemników  do  selektywnej  zbiórki  odpadów 
komunalnych  zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej.

II. Szczegóły zamówienia:  

1. Ilość pojemników:  

Pojemniki do selektywnej zbiórki o pojemności 1100 l:
a) metale i tworzywa sztuczne w kolorze żółtym – 6 szt
b) papier w kolorze niebieskim – 3 szt.

Pojemniki do selektywnej zbiórki o pojemności 240 l:
a) metale i tworzywa sztuczne w kolorze żółtym – 6 szt
b) papier w kolorze niebieskim – 15 szt.
c) szkło w kolorze zielonym – 15 szt.

2. Cechy techniczne i jakościowe:  

a) pojemniki  fabrycznie nowe, wyprodukowane z tworzywa sztucznego HDPE, odporne na 
działanie promieni UV, odporne na niskie i wysokie temperatury oraz niszczące działanie 
związków chemicznych, odporne na uszkodzenia, części metalowe odporne na korozję;

b) pojemniki 1100 l powinny posiadać czterokołowy system jezdny z blokadą dwóch przednich 
kół;

c) pojemniki 1100 l wyposażone w otwory wrzutowe w pokrywie dopasowane wielkością i 
kształtem do rodzaju zbieranego surowca, pokrywa płaska;

d) pojemniki przystosowane do opróżniania przez śmieciarki;

e) pojemniki muszą posiadać atest higieniczny PZH;

f) pojemniki muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 840;

III. Warunki gwarancji:  

1. 24 miesiące od daty dostarczenia ww. pojemników;

2. termin  naprawy  (usunięcie  wad  lub  braków)  14  dni  od  daty  powiadomienia  przez 
Zamawiającego.

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  

1. Termin wykonania zamówienia: 21 dni od otrzymania zamówienia.

2. Miejsce dostawy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Polna 3, 14-400 Pasłęk.
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V. Wymagania dotyczące oferty:  

Oferta winna zawierać cenę brutto (netto + podatek VAT) wraz z wskazaniem kosztów transportu,  
specyfikacje  produktu  oraz  zdjęcia  poglądowe  pojemników  do  selektywnej  zbiórki  odpadów 
komunalnych.

VI. Kryteria wyboru oferty:  

Kryteria oceny – 100% cena

VII. Miejsce i termin składania oferty:  

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pasłęku, pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 
Pasłęk lub przesłać na adres e-mail: marzena.brzozowska@paslek.pl. w terminie do 10.07.2020 r. do 
godz. 15:00 (liczy się data wpływu do urzędu).

VIII.Informacja o wyborze ofert  

Informacja  o  wyborze  oferty  zostanie  zamieszczona  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  
wysłana drogą e-mailową oferentom.

IX. Osoba do kontaktu:  

Brzozowska  Marzena  –  Młodszy Referent  ds.  gospodarki  odpadami  komunalnymi  w  Referacie 
Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, tel. (55) 248-20-01 wew. 
73, 784-983-889, e-mail: brzozowska.marzena@paslek.pl


