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ZAPYTANIE OFERTOWE
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zwane dalej KPWiK, działając na
rzecz i w imieniu Gminy Nakło nad Notecią,

zaprasza do składania ofert na:
„Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią”
Opis:
Przedmiotem oferty są odpady i surowce wtórne, zwane dalej łącznie surowcem/ami,
pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nakło nad
Notecią. Poniżej szacunkowe ilości odpadów przygotowanych do zbytu (podany tonaż może
być mniejszy lub większy):
RODZAJ ASORTYMENTU

TONAŻ [Mg]

Opakowania z metali, Metale 15 01 04, 20 01 40

5,00

Puszki aluminiowe, 15 01 04
Tworzywa sztuczne, 15 01 02
Butelki PET (bezbarwny)
Butelki PET (niebieski)
Butelki PET (zielony)
Mix tworzyw i butelek PET innego koloru
(wytłaczanki PET + butelki innego koloru niż
bezbarwny, niebieski, zielony)
Mieszanina tworzyw HDPE (opakowania po chemii
gospodarczej HDPE z domieszką PET)
Mix tworzyw sztucznych z foliami (z przeznaczeniem
na RDF)
Mix twardego plastiku (m.in. skrzynki, wiaderka,
zderzaki)

0,70
9,00
1,00
1,00

FORMA
Luzem (kontenery
+ Big-Bagi)
Zbelowane
Zbelowane
Zbelowane
Zbelowane
Luzem (Big-Bagi)

0,60
4,00

Luzem (Big-Bagi)
Zbelowane

100,00
5,00

Folia (bezbarwna)

1,00

Folia (kolor mix)
Nakrętki i pierścienie (różne kolory)
PP/PS opakowania z tworzyw sztucznych
(„masełka”, „jogurty”)

2,00
1,20

Luzem (kontenery
+ Big-Bagi)
Luzem (Big-Bagi)
Zbelowane
Luzem (Big-Bagi)
Luzem (Big-Bagi)

3,00
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Forma przygotowanego surowca:
Kształt sprasowanych surowców stanowi prostopadłościan o wymiarach podstawy równej
europalecie i szacunkowej wadze 0,190-0,430 Mg Pozostałe odpady są przygotowane w
formie podanej w tabeli w kontenerach lub/i workach typu Big-Bag.
Oferowany surowiec nie miał kontaktu z odpadami dostarczanymi z altan śmieciowych jako
odpady zmieszane.
Miejsce oględzin i odbioru surowca:
Surowce przeznaczone do sprzedaży znajdują się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, Rozwarzyn 40, 89-100 Nakło nad Notecią, tel. 52 386-20-29. Istnieje
możliwość zapoznania się z jakością surowca na miejscu.
Odbiór ilościowy odbędzie się według wskazań wagi samochodowej do 60 Mg
zainstalowanej przy wjeździe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Rozwarzynie, posiadającej aktualny certyfikat zgodności. Dokładna ilość określona będzie
każdorazowo na podstawie wskazań powyższej wagi i potwierdzona w formie wystawionego
kwitu wagowego. Dopuszcza się odbiór surowca w kilku partiach po osobnym uzgodnieniu z
KPWiK.
Składanie ofert:
Oferty należy składać na formularzu ofertowym dostępnym w plikach do pobrania, na adres
e-mail : wodociągi@kpwik.anklo.pl lub m.malinski@kpwik.naklo.pl lub listownie za
pośrednictwem poczty polskiej lub w drodze bezpośredniego doręczenia, w kopertach z
dopiskiem: „Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad
Notecią” – oferta – do dnia 23.03.2016 do godz. 14.00
Termin otwarcia i składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 23 marca 2016r. do godz.14.00.
Miejsce składania ofert:
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Drzymały 4a, 89100 Nakło nad Notecią,
tel. 52 385-55-81
tel./fax 52 385-40-24
email: wodociagi@kpwik.naklo.pl,
m.malinski@kpwik.naklo.pl
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Szczegółowe informacje o ofercie oraz sposobie udzielania wyjaśnień dotyczących warunków
sprzedaży surowca:
Szczegółowe informacje o ofercie można uzyskać w siedzibie Komunalnego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią
Pytania można zadawać w formie pisemnej, fax-em lub drogą elektroniczną:
tel. 52 385-55-81
tel./fax 52 385-40-24
email: wodociagi@kpwik.naklo.pl
m.malinski@kpwik.naklo.pl

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów,
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, lub jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, wpis do
rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej,
Dodatkowe warunki:
 oferent, którego ofertę wybrano, zobowiązuje się do podpisania umowy, której wzór
zamieszczono na stronie www.kpwik.naklo.pl,
 KPWiK dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,
 warunkiem udziału w postępowaniu jest brak posiadania przez Oferenta
wymagalnych zobowiązań na rzecz Gminy Nakło nad Notecią tytułem sprzedaży
odpadów i surowców wtórnych – na dzień określony jako ostateczny termin
składania ofert.
 KPWiK zastrzega sobie możliwości wstrzymania każdego kolejnego odbioru
partii surowca w przypadku powzięcia informacji o braku zapłaty wymagalnych
zobowiązań z tytułu sprzedaży surowców jakie posiada Oferent w stosunku do
Gminy Nakło nad Notecią lub też innych wymagalnych zobowiązań z tytułu
współpracy z KPWiK lub Gminą Nakło nad Notecią.
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Kryterium wyboru oferty:
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najwyższa cena.
Regulamin dotyczący procedury sprzedaży surowców wtórnych jest dostępny na stronie
internetowej: www.kpwik.naklo.pl
Osoby do kontaktu:
Maliński Michał
tel. 52 385 55 81, 539932589
m.malinski@kpwik.naklo.pl
Sławomir Ginter
tel. 52 385 55 81
s.ginter@kpwik.naklo.pl
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