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Numer postępowania: IN.271.2.2022 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Miasto i Gmina Mordy zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Monitorowanie składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kolonii Mordy, gmina Mordy”. 

 

I. Zamawiający.  

Miasto i Gmina Mordy 

ul. Kilińskiego 9 

08-140 Mordy 

tel. (25) 641-54-02, faks (25) 641-51-15 

www.umigmordy.bip.org.pl 

e-mail: sekretariat@mordy.pl 

NIP: 821-23-64-231, Regon: 711582457 

 

II. Tryb i warunki prowadzenia zapytania. 

1. Zapytanie realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) - szacunkowa wartość 

zamówienia jest mniejsza niż 130.000 zł netto. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu 

sporządzania niniejszego zapytania ofertowego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku gdy 

cena oferty przekroczy wysokość środków finansowych jakie Zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie monitoringu składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Kolonii Mordy, gmina Mordy. 

2. Zakres usługi powinien być prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) – faza 

poeksploatacyjna. 

3. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) Monitoring wód podziemnych – 3 piezometry (maj, październik 2022 r.): 

a) pomiar poziomu wód podziemnych (maj, październik 2022 r.), 

b) badania składu wód podziemnych w zakresie: odczyn pH, przewodność 

elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość metali 

ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg) oraz sumy wielopierścieniowych węglowodorów 

WWA (maj, październik 2022 r.); 

2) Monitoring wód odciekowych (maj, październik 2022 r.): 

a) pomiary objętości wód odciekowych (maj, październik 2022 r.), 

b) badania składu wód odciekowych w zakresie: odczyn pH, przewodność 

elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość metali 
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ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg) oraz sumy wielopierścieniowych węglowodorów 

(WWA) – (maj, październik 2022 r.); 

3) Monitoring osiadania powierzchni składowiska w oparciu 2 reperów wysokościowych 

(jeden raz w roku); 

4) Monitoring meteorologiczny – badania wielkości opadu atmosferycznego, na podstawie 

danych z najbliższej, względem lokalizacji składowiska, stacji meteorologicznej 

(codziennie); 

5) Monitoring emisji i składu gazu składowiskowego w czterech studniach odgazowujących 

– w zakresie: CH4, CO2,O2 (maj, październik 2022 r.); 

6) Sprawdzanie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego (1 raz w roku); 

7) Sprawozdanie z badań i pomiarów w 1 egz. dwa razy w roku, tj. do dnia 30.06.2022 r. i do 

dnia 31.12.2022 r. 

8) Opracowanie i przekazanie zbiorczych wyników badań monitoringowych w formie 

rocznego raportu wraz z wnioskami i zaleceniami za rok 2022 w trzech egzemplarzach       

i przekazanie do siedziby Zamawiającego do 31.01.2023 r. 

4. Termin wykonania zamówienia – od dnia następnego po podpisaniu umowy do dnia 

31.01.2023 r. 

5. Wspólny słownik zamówień CPV: 

90.73.00.00-3 - Śledzenie zanieczyszczeń, monitoring i rekultywacja. 

 

IV. Opis wymagań stawianych wykonawcom. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 

wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia - posiadają certyfikat 

akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności  

(t.j. Dz. U. z 2019 r, ,poz. 155 ze zm. ) w zakresie normy PN-EN ISO/IEC 17025 - Ogólne 

wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. 

 

V. Zawartość oferty Wykonawcy (wymagane dokumenty), termin jej złożenia i otwarcia.  

1. Na ofertę Wykonawcy powinny się składać następujące dokumenty: 

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wzór formularza ofertowego stanowi 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3) Kopia aktualnego certyfikatu akredytacji. 

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnione do występowania w imieniu 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze, 

bądź innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, lub wskazaną  

w pełnomocnictwie rodzajowym lub szczegółowym - w takim przypadku Zamawiający 

wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału pełnomocnictwa bądź jego odpisu poświadczonego 

notarialnie. 

3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę przygotowaną w oparciu o niniejsze warunki zapytania. 

4. Ofertę należy złożyć lub przesłać pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mordach,  

ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, (pok. nr 1 - sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 02.02.2022 r. do godz. 10
00

z dopiskiem na kopercie : „Monitorowanie składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kolonii Mordy, gmina Mordy”. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Mordach, ul. Kilińskiego 9,  

08-140 Mordy, (pok. nr 10), w dniu 02.02.2022 r. o godz. 10
30

. 

6. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. 
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VI. Istotne postanowienia umowy. 

1. Projekt umowy jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi Załącznik nr 2  

do zapytania ofertowego. 

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.  

1. W złożonej ofercie Wykonawca podaje: 

1) ceny jednostkowe netto za wykonanie poszczególnych usług składających się na 

przedmiot zamówienia, 

2) cenę ryczałtową brutto oferty za cały przedmiot zamówienia, 

3) kwotę podatku VAT oraz cenę netto za cały przedmiot zamówienia, 

obliczone według wzoru zawartego w formularzu oferty. 

2. W zaoferowanych cenach Wykonawca uwzględni wszelkie koszty i opłaty niezbędne do 

wykonania zamówienia. 

3. Podane ceny ofertowe i jednostkowe: netto, brutto i podatek VAT muszą być wyrażone  

w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zaoferowane ceny jednostkowe netto będą niezmienne w okresie obowiązywania umowy. 

5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, za podstawę przyjmując jednostkowe 

ceny netto poszczególnych usług składających się na przedmiot zamówienia. 

 

VIII. Kryteria oceny ofert. 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty brutto. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. 

 

IX. Inne informacje. 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje zamieszczone na stronie internetowej BIP Zamawiającego 

- http://www.umigmordy.bip.org.pl w zakładce Przetargi. 

2. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

4. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni o wynikach zapytania ofertowego  

za pośrednictwem wskazanego w ofercie numeru faksu bądź adresu e-mail. 

5. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

http://www.umigmordy.bip.org.pl w zakładce Przetargi. 

 

X. Dane osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcami.  

Informacji na temat niniejszego zapytania ofertowego udziela prowadzący sprawę: 

Małgorzata Lisiecka, tel. (25) 641-54-02 w.57, rolnictwo@mordy.pl 

 

 

/-/ BURMISTRZ 

Jan Ługowski 


