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MUZEUM  SIŁ POWIETRZNYCH  

w DĘBLINIE 

 

08-530 Dęblin, ul. Lotników Polskich 1 

tel. / fax  261 519 450      

                           NIP: 5060105805             REGON: 060738970 

 
Dęblin dnia 10.12.2018 r. 

 

 
Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 

 
 
I.  ZAMAWIAJĄCY: 

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie 

Adres: ul.  Lotników Polskich 1 , 08 – 530 Dęblin 

Tel. MON 261 519 450, tel. kom. 730 300 010 

NIP 5060105805 

REGON 060738970  

E-mail: administracja@muzeumsp.pl 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W związku z faktem, że Zamawiający przedmiotu zamówienia planuje przeznaczyć na jego 

realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zamówienie 

będzie realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zatem zapytanie ofertowe ma jedynie charakter 

sondażu rynkowego. Zamawiający zastrzega  sobie  możliwość rezygnacji z realizacji 

usługi. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 

 

III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Muzeum Sił Powietrznych w Koszalinie, przy ul. Wojska 

Polskiego  Budynek Nr 59 (z nieruchomości niezamieszkałych). 

2. Zakres usług obejmować będzie: 

a) ustawienie pojemnika na odpady MGB - 660 będącego własnością Wykonawcy w 

miejscu wskazanych przez Zamawiającego; 

b) staranny (z zachowaniem czystości) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych zgodnie z potrzebami Zamawiającego; 

c) bezpłatna wymiana pojemnika uszkodzonego przeznaczonego do zbierania odpadów 

komunalnych na czas trwania umowy; 
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d) możliwość domówienia pojemników, zmiany lokalizacji, częstotliwości opróżniania. 

3. Informacje dodatkowe: 

a) Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania  

z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska; 

b) Wykonawca ma obowiązek wraz z fakturą załączyć sprawozdanie o ilości opróżnionych 

pojemników w danym miejscu za bieżący miesiąc; 

c) faktury będą płatne przelewem w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury  wraz ze sprawozdaniem; 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo domówienia pojemników, zmiany lokalizacji oraz 

częstotliwości opróżniania. 

4. Wykonawca winien podać cenę brutto za jednorazowe opróżnienie pojemnika. 

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy. 

 

IV.  OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca powinien stworzyć ofertę na „Formularzu cenowym” załączonym do niniejszego 

zapytania. 

2. Oferta powinna być: 

a) opatrzona pieczątką firmową, 

b) posiadać datę sporządzenia,  

c) zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, 

d) podpisana czytelnie przez Wykonawcę.  

 

V.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana e-mailem: administracja@muzeumsp.pl.  

2. Oferty powinny być złożone do  dnia  14 grudnia 2018 r. do godz. 14.00. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VI.   OCENA OFERT 

Jedynym kryterium oceny ofert, będzie cena, a najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która 

przedstawi najniższą całkowitą cenę realizacji niniejszego zamówienia. Cena całkowita ma być 

przedstawiona liczbowo w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, ma zawierać w sobie 

wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i ma być niezmienna przez cały czas 

realizacji zamówienia. 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy będą mogli się dowiedzieć telefonicznie pod  

nr tel. 261 519 451. 
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VIII.  DODATKOWE INFORMACJE 

  Dodatkowych informacji udziela Pan Ryszard Szmania tel. 608 381 140.  

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy  - 2 ark. 

2. Wzór umowy – 2 ark. 

3. Klauzula informacyjna – zał. nr 2 
              

 

 

 

 

 

                              DYREKTOR 

 

 

 

                                                                                                            mgr Paweł PAWŁOWSKI              
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Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące „Odbioru, transportu i zagospodarowania 

odpadów komunalnych z terenu Muzeum Sił Powietrznych w Koszalinie, przy ul. Wojska 

Polskiego  Budynek Nr 59 (z nieruchomości niezamieszkałych)” oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym wg poniższych stawek: 

Nazwa Rodzaj pojemnika Cena brutto * 
(za 1 opróżnienie) 

 

Niesegregowane  

odpady komunalne 

660 l  

* Cena musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

1. Oświadczamy, że posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny  

a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. 

2. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte 

wykonanie Zamówienia. 

3. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia określonym  

w zapytaniu ofertowym. 

4. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu 

ofertowym. 

5. Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do zapytania ofertowego w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zapytania ofertowego, akceptujemy je oraz 

przyjmujemy do realizacji. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą oferta przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

8. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych 

osobowych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w związku z prowadzeniem postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego (zał. nr 2 do zapytania ofertowego). 

9. Oświadczam, że wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.*  
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* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).  

 

10. Nazwa i adres Wykonawcy:  

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

NIP/Pesel: ………………………………                                REGON:  ………………………………… 

 

 

Nr tel.: …………………… e – mail: ………………….. 

 

 

 

………………………………….., dnia  ……………………………… 
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Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego 
 

UMOWA /PROJEKT/ 
 

Nr ............. 
 
Zawarta w dniu …………….. r. w Dęblinie pomiędzy: 

 

MUZEUM  SIŁ  POWIETRZNYCH w Dęblinie, ul. Dywizjonu 303 Nr 12, 80 – 521 Dęblin,  

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………..,  

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą". 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy ustawienie pojemnika MGB - 660 będącego własnością 

Wykonawcy oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z 

potrzebami Zamawiającego. 

2. Strony dopuszczają możliwość zrezygnowania z pojemnika oraz domówienia pojemników. 

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Dostarczenia pojemnika i ustawienie go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Odbioru zgromadzonych odpadów zgodnie z potrzebami Zamawiającego, zgłaszanych 

telefonicznie na nr……….. w terminie do 3 dni od zgłoszenia. 

 

§ 3 

Gromadzenie odpadów jest obowiązkiem Zamawiającego, w związku z tym jest zobowiązany do: 

1. Dopilnowania aby odpady były gromadzone w pojemniku a nie obok. 

2. Zapewnienia dojazdu samochodu Wykonawcy do miejsca, w których ustawiony jest pojemnik. 

3. Odpady nagromadzone poza pojemnikiem podlegają wywozowi na podstawie dodatkowego 

zlecenia. 

 

§ 4 

1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za pojemnik oraz jego wykorzystanie zgodnie  

z przeznaczeniem, zaś Wykonawca odpowiada za stan techniczny i konserwację prawidłowo 

używanego pojemnika. 

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku użytkowania 

pojemnika niezgodnie z warunkami umowy. 

3. Pojemnik powinien być ubezpieczony prze Wykonawcę (właściciela). 

 

§ 5 

1. Za wykonanie usługi wynikającej z niniejszej umowy strony ustalają cenę brutto…… (słownie: 

………………………………) za jednorazowe opróżnienie pojemnika. 

2.  Cena określone w §5 pkt 1 umowy jest ostateczna i zawiera wszystkie koszty związane  

z wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Cena jednostkowa brutto może ulec zmianie tylko w przypadku wprowadzenia innej stawki od 

towarów i usług VAT, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. 
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§ 6 

1. Należność za wykonanie usługi będzie rozliczana za okresy miesięczne. 

2. Zapłata należności za wykonanie usługi będzie dokonywana przez Zamawiającego w terminie 

21 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz ze 

sprawozdaniem z ilości opróżnionego pojemnika za bieżący miesiąc, na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę. 

 

§ 7 

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny NIP  

i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 

 

§ 8 

Niniejszą umowę zawiera się na okres 24 miesięcy, tj. od …..……….. r. do ……………..….r. 

 

§ 9 

1. Strony ustalają sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia 

zapisów wynikających z umowy. 

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia braku 

płatności za dwa okresy rozliczeniowe, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu 

Zamawiającego do zapłaty zaległych należności. 

3. W przypadku zastrzeżeń co do jakości wykonania usługi reklamacje należy zgłaszać  

w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą 

uwzględniane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nieuzasadnionego 

nieuwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę. 

5. Każda Strona może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

złożono wypowiedzenie. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

                                                                        

                                                                       § 11 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron, wyrażone na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. W związku z tym, że wartość umowy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  

30.000 euro nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).  

4. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego 

oraz 1 egz. dla Wykonawcy.  

 

 
 
 
 
 
  ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA 
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Zał. Nr 3 do zapytania ofertowego 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA wynikająca z art. 13 RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO), informujemy osoby fizyczne  biorące udział w postępowaniu, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie,  

ul. Lotników polskich 1, 08-530 Dęblin. 

2. W razie  pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z powołanym przez 

Administratora Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: inspektor@muzeumsp.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury udzielenia 

zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  

30 000 euro, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność podjęcia działań przed 

zawarciem umowy a następnie jej wykonania).  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa oraz osoby lub podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie 

Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okresy wynikające z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa (z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych 

osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą 

mieć związek, z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne 

dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej). 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału  

w postępowaniu a następnie w celu realizacji umowy. Odmowa podania danych osobowych 

uniemożliwia realizację celów wskazanych w pkt. 3. 

8. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego); 

− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem art. 17 

ust. 3. 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
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(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

 

 


