Jarosław, dnia 15.12.2020 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
ZAPYTANIE OFERTOWE
DAG/ZO/45/12/20

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z posesji PWSTE w Jarosławiu usytuowanych w następujących lokalizacjach:
a) Campus PWSTE ul. Czarnieckiego 16 za budynkiem Instytutu Inżynierii Technicznej ,
b) Campus PWSTE ul. Czarnieckiego 16 na parkingu przed DS. VICTORIA
c) budynki PWSTE przy ul. Pruchnickiej 2 na parkingu od ul. Strzeleckiej przy bud. C
d) budynek PWSTE przy ul. Grunwaldzkiej 24
1. Nazwa i adres zamawiającego
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w
Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
2. Opis przedmiotu zamówienia publicznego: załącznik nr. 1
2.1 Wykonawca składając ofertę potwierdza, że dysponuje, albo będzie dysponował na etapie
realizacji zamówienia (tj. nie później niż 5 dni od podpisania Umowy), osobami, oraz
niezbędnym sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
Zamawiający zawrze Umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów wyłącznie z
podmiotem wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonej przez
Burmistrza Miasta Jarosławia
3. Termin realizacji zamówienia publicznego:
Od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
4. Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji i dokumentacji określającej
szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oraz określenie osoby upoważnionej do kontaktu z wykonawcami :
Ewelina Krzyżanowska, tel. 16 624 40 77, email: ewelina.krzyzanowska@pwste.edu.pl
Zdzisław Świątek, tel. 016 624 46 12, email: zdzislaw.swiatek@pwste.edu.pl
5. Kryteria wyboru ofert
Ocena ofert nastąpi w oparciu o podane niżej kryterium:
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
6.1. Oferty oceniane będą według kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1. Cena - 60 %
2. Aspekt środowiskowy – norma emisji spalin 40%
6.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 6.1 kryteria będą liczone według
następujących wzorów:
Nazwa kryterium Wzór:

Cena (cena najniższej oferty/cena badanej oferty) x 0,6 x 100 = liczba punktów w
kryterium cena
Aspekt środowiskowy – norma emisji spalin:
Dla przyjętego kryterium oceny Aspekt środowiskowy – norma emisji spalin
ocenie zostanie poddany aspekt środowiskowy świadczenia usługi, badany poprzez
wpływ jej realizacji na środowisko naturalne przez emisję spalin pojazdów
odbierających odpady komunalne bezpośrednio z posesji PWSTE w Jarosławiu
wskazanych przez
Wykonawcę w formularzu oferty.
a) jeżeli wszystkie pojazdy skierowane przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie
odbioru odpadów z posesji PWSTE w Jarosławiu będą spełniały europejską normę
emisji spalin min. EURO 5 – oferta otrzyma 40 pkt,
b) jeżeli co najmniej jeden z kilku pojazdów skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji usługi w zakresie odbioru odpadów z posesji PWSTE w Jarosławiu będzie
spełniał europejską normę emisji spalin min. EURO 5 – oferta otrzyma 20 pkt,
c) jeżeli Wykonawca nie dysponuje żadnym pojazdem spełniającym europejską normę
emisji spalin min. EURO 5 – oferta otrzyma 0 pkt.
Uwaga! Jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji usługi w zakresie odbioru
odpadów bezpośrednio z posesji PWSTE w Jarosławiu łącznie jeden pojazd i pojazd ten
będzie spełniał europejską normę emisji spalin min. EURO 5 – oferta otrzyma 40 pkt.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę
punktów stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów
oceny.
6.3 Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: S = 1) + 2) , gdzie:
S – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny
ofert; 1) Cena, 2) aspekt środowiskowy,
Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6.4 W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą
zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli będzie to
konieczne.
7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na podpisanych formularzach – załącznik nr
1 Opis zamówienia, - załącznik nr.2 Oferta, - załącznik nr.3 Wykaz usług, - załącznik
nr.4 Umowa - wzór, - załącznik nr.6 Klauzula RODO.
8. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia publicznego, w zakresie
wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. zezwolenia, koncesje, odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego)
Dokumenty i oświadczenia aktualne na dzień złożenia, które Wykonawca będzie
zobowiązany złożyć na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 3 dni – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
1) W celu wykazania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) wpis do prowadzonego przez Prezydenta Miasta Jarosławia rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1966 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.).
b) wpis do prowadzonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego rejestru
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
opadami, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), w zakresie transportu odpadów,
2) W celu wykazania zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca przedkłada:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert (tzw. poświadczenie, protokoły odbioru, referencje, listy
referencyjne, itp.).
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden
wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy
przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zapytania. Warunek w
rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże się wykonaniem lub
wykonywaniem co najmniej jednej usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania
odpadów o wartości nie niższej niż 75 tys. zł brutto.
9. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści.
Zgodnie z Umową
10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli taki
warunek został postawiony
Nie dotyczy
11. Warunki płatności
Warunki płatności zgodnie z wzorem Umowy zał. Nr 4
12. Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu – załącznik nr 2 dołączonym do
zapytania ofertowego. .
W przypadku wysłania oferty pocztą wymagane jest oznaczenie koperty z adnotacją jakiego
postępowania dotyczy.
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania opakowania oferty Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe
otwarcie.
13. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy przesyłać lub dostarczyć na adres Uczelni: ul. Czarnieckiego 16, 37-500
Jarosław, (Rektorat) - Kancelaria z dopiskiem „Świadczenie usług odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych z posesji PWSTE w Jarosławiu na 2021r.”
Nie otwierać przed 21.12.2020 r. godz. 10:30.
Termin składania ofert: do dnia 21.12.2020 r. do godz. 10:00
14. Informacja o możliwości przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami spełniającymi
wymogi zamawiającego
Nie dotyczy
15. Uwagi końcowe
a) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia
23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania
ofertowego bez podania przyczyny.
c) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie
przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia lub unieważnienia przez
Zamawiającego zapytania ofertowego.
d) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana jak i wycofanie
wymagają zachowania formy pisemnej.
e) Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
Załączniki:
Załącznik nr.1 – Opis zamówienia
Załącznik nr.2 - Oferta
Załącznik nr.3 – Wykaz usług
Załącznik nr.4 - Umowa - wzór
Załącznik nr.5 – Klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr.6 – Klauzula RODO

