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ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO 

 
Gmina Świebodzice zaprasza do złożenia oferty na zakup wraz z dostawą: 
- dwudziestu kontenerów o pojemności 1100 l w kolorze żółtym na plastik i metal, 
- piętnastu kontenerów o pojemności 1100 l w kolorze zielonym na szkło, 
- piętnastu kontenerów o pojemności 1100 l w kolorze niebieskim na papier. 
      
1. Nazwa i adres Zamawiającego  

 
Gmina Świebodzice 
ul. Rynek 1 
58-160 Świebodzice 

      NIP: 884-23-65-249 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą dwudziestu kontenerów o pojemności 
1100 l w kolorze żółtym na plastik i metal, piętnastu kontenerów o pojemności 1100 l w kolorze 
zielonym na szkło, piętnastu kontenerów o pojemności 1100 l w kolorze niebieskim na papier, 
zgodnie z podanymi parametrami technicznymi. 
 
Szczegółowe parametry kontenera: 
Kontenery 1100 l na plastik i metal, szkło oraz papier: 

- pojemność: 1100 l, 
- typ: MGB, 
- posiada certyfikat jakości zgodny ze światową normą RAL-GZ 951/1 oraz atest 

Państwowego Zakładu Higieny (PZH), 
 - zgodność ze wszystkimi normami europejskimi (EN 840), 
- spełnia normę DIN dla rozładunku grzebieniowego, 
 - wzmocniona przednia i tylna ściana korpusu, 
 - mechanizm docisku pokrywy, 
 - wzmacniane czopy boczne z zabezpieczeniem przed kołysaniem, 
 -usztywnione dno pojemnika, 
 - materiał odporny na kwasy, mróz i promieniowanie UV, 
 - wzmocnione, ocynkowane zawieszenie kół,  
 - oznaczenie CE stanowiące deklarację producenta, że poziom hałasu wytwarzanego przez 

pojemnik jest zgodny z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2000/14/WE, 
- ciężar nominalny (kg) 430 – 450, 
- waga pojemnika (kg) 56-60, 
- klapa płaska, 
- daszek z wrzutem na górze prostokątny (mm) 600 minimum  (tylko pojemnik na papier), 



- otwory wrzutowe minimum Ø 160 mm (tylko pojemnik na tworzywa sztuczne i metale), 
- oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku 
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. 
U z 2019 r . poz. 228), 
- gwarancja – minimum 12 miesięcy, 
- stan pojemnika nowy. 

  
3. Adres dostawy  
ZGK Świebodzice Sp. z o. o., ul. Strzegomska 30, 58-160 Świebodzice. 
 
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 21.12.2020 r.  
 
5. Kryterium wyboru oferty: cena 100%. 
Ceny podane w ofercie (netto/brutto) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku w PLN. 
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia (koszty wykonania, dostawy, oznakowania kontenerów itd.).  
 
6. Miejsce i termin złożenia oferty 
Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: 
„Zakup wraz z dostawą pięćdziesięciu  kontenerów o pojemności 1100 l” w terminie do 
dnia 10 grudnia 2020 r. do godz. 14:00 w jeden z następujących sposobów: 
- w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 
Świebodzice,  
- e-mail: natalia.dzalik@swiebodzice.pl. Oferta złożona drogą elektroniczną powinna być 
wysłana w formacie PDF. 
 
7. Pozostałe informacje 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z wymogami  ponosi Wykonawca. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa. 
 
8. Warunki płatności 
Przelew 7 dni od dnia otrzymania faktury. 
 
9. Załączniki 
- Formularz ofertowy 
- Wzór umowy 
 
Otrzymuje: 
1. BIP Urzędu Miejskiego w Świebodzicach 
2. Wydz. GNZ aa. 
 
Przygotowała: 
Natalia Dżalik-Macura 
tel. 74 666 98 16 


