
Warszawa, 17.11.2016r. 

 

Zapytanie ofertowe 
ZAMAWIAJĄCY 

CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT 

im. Marii Skłodowskiej-Curie 

ul. Wawelska 15b 

02-034 Warszawa 

NIP: 525 000 80 57, REGON: 000288366, KRS: 0000144803 

 

I. ZAKRES OFERTY 
Przedmiot zamówienia dotyczy transportu, recyklingu przekazanych odpadów,  zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego od  Zamawiającego: 

W przypadku  lokalizacji przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie przedmiotem 
zamówienia  jest: 

Odbiór, wywóz i recykling: 

 
1. kod: 16-02-13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż  
    wymienione w 16-02-09 do 16-02-12  w  ilości  4 000 kg w skali roku.( świetlówki,   
    monitory, telewizory)  
2. kod: 16-02-14 zużyte urządzenia  inne niż wymienione w 16-02-09 do 16-02-13  w   
    ilości  3 000 kg w skali roku.( komputery, drukarki, sprzęt medyczny) 
3. kod: 16-02-11* Zużyte urządzenia zawierające freony HCFC, HFC  w  ilości  2 000 kg  
    w skali roku.( lodówki i zamrażarki) 
4. kod: 16-02-16 elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16-02- 
   15  w  ilości  1 000 kg w skali roku ( tonery i kartridże). 

a) Wykonanie usługi odbioru, transportu i recyklingu powinno odbywać się z 
zachowaniem przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. ( Dz. U. 2013 r. 
poz. 21 z póź. zm.),  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska 
(Dz. U. 2016, poz. 672 – t. j.) i ponosi odpowiedzialność za  przyjęte odpady w 
zakresie określonym przepisami tych ustaw. 

b) Odbiór odpadów (zużytego sprzętu) powinien odbywać się według potrzeb, jednak nie 
rzadziej niż raz na kwartał. 

c) Odpady (zużyty sprzęt) odbierane będą w terminach każdorazowo uzgadnianych 
telefonicznie, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

d) Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć pojemniki   do zbierania zużytych 
świetlówek i ich wymianę przy przekazywaniu odpadów. 

e) Odbiór odpadów będzie potwierdzony na druku stanowiącym załącznik nr 5 do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1973). 



f) Wykonawca będzie odbierał odpady wymienione powyżej z miejsc ich składowania 
własnym transportem oraz zobowiązuje się do załadunku odpadów  na swój środek 
transportu. 

 
 

W przypadku  lokalizacji przy ul. Wawelskiej  15 w Warszawie przedmiotem 
zamówienia  jest: 

Odbiór, wywóz i recykling: 

1. kod: 16-02-13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż  
    wymienione w 16-02-09 do 16-02-12  w  ilości  1 500 kg w skali roku.( świetlówki,   
    monitory, telewizory)  
2. kod: 16-02-14 zużyte urządzenia  inne niż wymienione w 16-02-09 do 16-02-13  w   
    ilości  1 000 kg w skali roku.( komputery, drukarki, sprzęt medyczny) 
3. kod: 16-02-11* Zużyte urządzenia zawierające freony HCFC, HFC  w  ilości  1 000 kg  
    w skali roku.( lodówki i zamrażarki) 
4. kod: 16-02-16 elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16-02- 
   15  w  ilości  500 kg w skali roku ( tonery i kartridże). 
 

a) Wykonanie usługi odbioru, transportu i recyklingu powinno odbywać się z 
zachowaniem przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. ( Dz. U. 2013 r. 
poz. 21 z póź. zm. ),  ustawy z dnia 27.04.2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 
2016 r., poz. 672  t.j.) i ponosi odpowiedzialność za  przyjęte odpady w zakresie 
określonym przepisami tych ustaw. 

b) Odbiór odpadów (zużytego sprzętu) powinien odbywać się według potrzeb, jednak nie 
rzadziej niż raz na kwartał. 

c) Odpady (zużyty sprzęt) odbierane będą w terminach każdorazowo uzgadnianych 
telefonicznie, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

d) Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć pojemniki   do zbierania zużytych 
świetlówek i ich wymianę przy przekazywaniu odpadów. 

e) Odbiór odpadów będzie potwierdzony na druku stanowiącym załącznik nr 5 do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. z 2014 r., poz. 
1973. 

f) Wykonawca będzie odbierał odpady wymienione powyżej z miejsc ich składowania 
własnym transportem oraz zobowiązuje się do załadunku odpadów  na swój środek 
transportu. 

 
 
I.  OFERENT POWINIEN POSIADAĆ: 

Aktualną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem 
odbioru, transportu i recyklingu i dołączyć ją do oferty. 

Własne specjalistyczne środki transportu o ładowności zapewniającej systematyczny 
odbiór odpadów od Zamawiającego. 

 II. TERMIN WYKONANIA PRAC OBJĘTYCH OFERTĄ 
Okres wykonania przedmiotu zamówienia:  24 miesięcy z możliwością przedłużenia do 
36 miesięcy. 

 



III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien stworzyć ofertę, która powinna:  

a) być opatrzona pieczątką firmową, 
b) posiadać datę sporządzenia,  
c) zawierać adres siedziby oraz adres do korespondencji oferenta, numer telefonu, numer 

NIP oraz REGON, 
d) zawierać klauzulę, iż oferent będzie związany ofertą przez okres 60 dni od daty jej 

złożenia, 
e) być podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
mariola.balikowska@coi.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres 
Zamawiającego, Dział Administracyjno-Gospodarczy, Centrum Onkologii Instytut 
ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa. 

2. Termin składania ofert obowiązuje do dnia 01.12.2016r. do godz. 12.00 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

II. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Dział Administracyjno-Gospodarczy telefon 22-546-29-
02, 22-546-29-03. 

 

p.o. Kierownika Działu 

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

Mariola Balikowska 

 

 

 

mailto:mariola.balikowska@coi.pl


FORMULARZ OFERTOWY 

Lp. usługa Cena 
jednostkowa  
za kg netto 

Kwota 
podatku VAT 

Cena 
jednostkowa 
za kg brutto 

1 transport, recykling przekazanych 
odpadów,  zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 

……………,….. zł ……………,….. zł ……………,….. zł 

     
 

 

 


