
                                                                                                          Prudnik, dnia  07.11.2014 r.

L.p. 12, nr DE 2420.3.2014

                                                                                
                                               
Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku  zaprasza  do złożenia oferty cenowej  na  usługę
wywozu nieczystości płynnych z budynków mieszkalnych wielorodzinnych  Zarządu Budynków
Komunalnych w Prudniku, wyposażonych w kanalizację lokalną (szambo)

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Wywóz nieczystości płynnych dotyczy następujących nieruchomości:
� Wierzbiec nr 6,
� Szybowice nr 297B,
� Rudziczka nr 267,
� Czyżowice nr 57 

2. Z nieruchomości wymienionych w pkt. 1 Wykonawca będzie wywoził nieczystości płynne
na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego nie później niż następnego dnia po zgłoszeniu.

3. Usługa wywozu nieczystości płynnych winna obejmować wszystkie dodatkowe elementy i
prace niezbędne do prawidłowego i pełnego jej wykonania:
� wybranie nieczystości z szamba,
� zachowanie  ostrożności  przy  opróżnianiu  zbiorników  nieczystości  płynnych  w  celu

uniknięcia zanieczyszczenia otoczenia,
� zabezpieczenie szamb po ich opróżnieniu poprzez nałożenie pokrywy,
� transport nieczystości,
� składowanie + opłaty za składowanie nieczystości.

Termin realizacji:

1. 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Rodzaj wynagrodzenia:

1. Za  wykonanie  niniejszego  zadania  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie
ryczałtowe  - wg kwoty netto za wywóz 1 m3 nieczystości płynnych wraz z wszystkimi
dodatkowymi  pracami  zgodnie  ze  złożoną  ofertą,  do  której  będzie  doliczony  należny
podatek VAT

Płatność:

1. Rozliczenie  z  Wykonawcą  za  realizację  przedmiotu  zamówienia  następować  będzie  w
okresach  miesięcznych  na  podstawie  faktury  VAT  wystawionej  do  7  dnia  miesiąca
następującego  po  miesiącu,  w  którym  usługę  wykonano  w  wysokości  miesięcznego
wynagrodzenia  wyliczonego  jako  iloczyn  stawki  jednostkowej  oraz  rzeczywistej  ilości
wywiezionych odpadów płynnych.

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy  w
terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Kryteria oceny oferty:

1. Cena netto 100 %  - za wywóz 1 m3 nieczystości z wszystkimi dodatkowymi pracami
niezbędnymi do prawidłowego wykonania usługi

Zarząd Budynków Komunalnych    tel. (077) 436-38-84 ,436-23-10 

48-200 Prudnik ul. Piastowska 42                  NIP-755-000-84-24 



Termin składania oferty cenowej:

1. Do dnia  21 listopada 2014 r.  do  godziny 15.00,  ofertę  należy złożyć  na  adres:  Zarząd

Budynków Komunalnych w Prudniku, ul. Piastowska 42, 48-200 Prudnik, w sekretariacie,

pok.  nr  14,  w  formie  pisemnej,  w  zamkniętej  kopercie,  z  oznaczeniem  OFERTA NA
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

2. Do oferty należy dołączyć :
>  zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych 

W/w dokumenty należy złożyć w formie kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za

zgodność  z  oryginałem.  Pełnomocnik  winien  załączyć  do  oferty  pełnomocnictwo  do

złożenia oferty i do zawarcia umowy.  

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 listopada 2014 r.

Osoba do kontaktu – Ewa Hose Tel. 77 436 38 84 wew. 36

Zamawiający  zawiadomi  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  o  złożonych  ofertach  i  wyborze

najkorzystniejszej oferty,  umieszczając informację na stronie  www.zbkprudnik.pl oraz na tablicy

ogłoszeń w siedzibie ZBK.

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych.

                                                                                        …………………………………..

                                                                                                    Kierownik Zamawiającego

                                                                                                             mgr inż. Zdzisław Pikuła   



                                                       OFERTA CENOWA

Ja/My, niżej podpisany/ni działając w imieniu i na rzecz :

(pełna nazwa Wykonawca'cy) (adres siedziby Wykonawcy)

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

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

REGON.............................................nr NIP…………………………………………………

nr konta bankowego:...................................................................................................................

nr tel........................................................nr faksu......................................................................

e-mail........................................................................................................................................

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na  

Usługę wywozu nieczystości płynnych z budynków mieszkalnych wielorodzinnych  Zarządu 
Budynków Komunalnych w Prudniku, wyposażonych w kanalizację lokalną (szambo)

� Wierzbiec nr 6,
� Szybowice nr 297B,
� Rudziczka nr 267,
� Czyżowice nr 57 

1. Cena netto za wywóz 1 m3 nieczystości z wszystkimi dodatkowymi pracami niezbędnymi

do prawidłowego wykonania usługi wynosi…………..……………..zł

plus należny podatek VAT

2. Usługa będzie wykonywana w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

                                                                           …………………………………………….

                                                                           podpis Wykonawcy


