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I 
ZAPYTA~IE OFERTOWE 

Dzialajqc w imieniu Gminy Slubice kierujy zapytanie ofertowe na prowadzenie 
monitoringu w fazie poeksploatacyjnej skladowiska odpadow innych niZ niebezpieczne 
i oboj~tne zlokalizowanego w miejscowoi ci Grabowiec, gmina Slubice. 

Postypowanie nie podlega trybom Pfzewidzianym w ustawie z dnia 11 wrzesnia 20 19r. 
Prawo zamowien publicznych - wartosc za owienia nie przekracza kwoty 130 000 zlotych. 

1. Beneficjent (Zamawiaj'lcy): 

Gmina Slubice 

ul. Plocka 32,09-533 Slubice 

REGON: 000549513 

NIP: 774-321-06-26 

tel. 24 277 89 35, fax. 24277 89 491 

e-mail: ugslubice@plocman.pl 


. d' t k ' .1. 2.0 IS rze mlO u oraz za res zamOWle, la: 

Przedmiotem zamowienia jest pro adzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej 
skladowiska odpad6w innych niZ niebezpieczne i oboj~tne zlokalizowanego 
w miejscowosci Grabowiec, gmina S ubice, zgodnie z rozporz~dzeniem Ministra 
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie skladowisk odpadow (Dz. U. z 2013r., 
poz. 523 ze zm.). 

Badania nalezy wykonywac w la~oratoriach badawczych posiadaj~cych aktualne 
akredytacje metod na wykonywane analizy b~d~ce przedmiotem zamowienia wydane 
przez Polskie Centrum Akredytacji. I 

Szczegolowy zakres prac zawiera: 
1) 	 Badanie parametrow wskaznikowych i poziomu wod podziemnych w wyznaczonych 

punktach pomiarowo - kontrolnych (3 biezometry; P-1, P-2, P-3) w zakresie: odczyn /pH/, 
przewodnosc elektrolityczna wlasci~a, ogolny wygiel organiczny/OWO/, zawartosc 
metali ciyzkich (Cu, Cd, Pb, Zn, Cr+6 Hg), suma wielopierscieniowych wyglowodorow r
aromatycznych /WWN - w dwoch seriach pomiarowych wiosennej i jesiennej. 

2) 	 Badania wod odciekowych - wykony\\{anie pomiaru objytosci wod odciekowych i badanie 
skladu odciekow w zakresie nastypujqcych parametrow wskaznikowych: odczyn /pH/, 
przewodnosc elektrolityczna wlasci"'la, ogolny wygiel organiczny (OWO), zawartosc 
poszczegolnych metali ciyzkich (Cu, ~d, Pb, Zn, Cr+6, Hg), suma wielopierscieniowych 
~y?lowo.dorow aromatycznych (wwt ) - w dwoch seriach pomiarowych wiosennej i 
JeslenneJ. 
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3) 	 Badanie skladu wod powierzchniowych w zakresie: odczyn IpH/, przewodnosc 
elektrolityczna wlasciwa, ogolny wygiel organiczny 10WOI, zawartosc metali ciyzkich 
(Cu, Cd, Pb, Zn, Cr+6, Hg), suma wielopierscieniowych wyglowodorow aromatycznych 
IWWAi - w dw6ch seriach pomiarowych wiosennej i jesiennej. 

4) 	 Badanie gazu skladowiskowego - emisja i sklad gazu co szesc miesiycy w studniach 
odgazowujqcych - w dw6ch seriach pomiarowych wiosennej i jesiennej w zakresie: 
metanlCH4/, dwutlenek wygla IC02/, tlen 1021. 

5) Badanie sprawnosci systemu odprowadzania gazu skladowiskowego - raz w roku. 
6) Kontrola osiadania powierzchni skladowiska opierajqc siy na wyznaczonych reperach, oraz 

kontrola statecznosci skarp (zboczy) - raz w roku. 
7) Badanie wielkosci opadu atmosferycznego - dzienne sumy opadu na stacji 

meteorologicznej Plock - Trzepowo. 
8) Opracowanie sprawozdania koncowego z przeprowadzonych badan w 3 papierowych 

wersjach + 1 plyta Cd/Dvd 
9) Inne badania wynikajqce ze zmiany przepisow prawa. 

3.Termin realizacji zam6wienia: 

Termin wykonania zamowienia: 

1) do 30 maja 2022r. pomiary wiosenne; 

2) do 30 listopada 2022r. pomiary jesienne; 
3) do 31 stycznia 2023r. opracowanie "Sprawozdania z lokalnego monitoringu przeprowadzonego 

w 2022 r. w rejonie skladowiska w Grabowcu" i przekazanie go Zamawiaj,!cemu. 

4. Cena oferty i spos6b jej obliczenia, rodzaje i opis kryteri6w, ktorymi Beneficjent bedzie 
sie kierowal przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteri6w i sposobu 
oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny~ 

Wykonawca okresli ceny jednostkowq za wykonanie calego zadania. Cena jednostkowa jest 
cenq ryczaltowq obejmujqcq caloksztah czynnosci i materialow wykonawcy zwiqzanych 
z realizacjq uslugi. 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy bydzie siy kierowal kryterium ceny brutto 
za realizacjy przedmiotu zamowienia obliczonej przez Wykonawcy zgodnie z obowiqzujqcymi 
przepisami prawa i podanej w "Formularzu oferty" 
Zamawiajqcy za najkorzystniejszq uzna oferty, ktora nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 
najwiykszq liczby punktow przyznanych w ramach ustalonego kryterium. 
Maksymalna liczba punkt6w w kryterium rowna jest okreslonej wadze kryterium w %. 
Uzyskana liczba punktow w ramach kryterium zaokrqglana bydzie do drugiego miejsca 
po przecinku. Przyznawanie ilosci punktow poszczegolnym ofertom odbywac siy bydzie 
wg nastypujqcej zasady: 

cena brutto najnizszej zaproponowanej oferty 
Liczba punktow = ------------------------------------------------- x 100 

cena brutto oferty badanej 



5. lone istotne warunki zamowienia. 

Rozliczenie nastqpi na podstawie faktury oncowej wystawionej po wykonaniu przedmiotu 
zam6wienia, przy czym Zamawiajqcy tlopuszcza wyplaty dw6ch zaliczek na poczet 
wynagrodzenia w wysokosci po 1/3 wys~k~sci wynagrodzenia brutto kazda: 
4) za okres wiosenny po przedlozeniu WJ1lnik6w wykonanych w tym okresie. Wyniki nalezy 

przedlozyc do 30 czerwca 2022r. j 
5) za okres jesienny po przedlozeniu wy ' ik6w wykonanych w tym okresie. Wyniki nalezy 

przedlozyc do 30 grudnia 2022r. 
6. Osoby po stronie Zamawiajacego uprawnione do porozumiewania sie z 
Wykonawcami. 

Osoba uprawniona do kontaktowania siy z IWYkOnaWCami i udzielania wyjasnien dotyczqcych 
postypowania jest Pani Ewa lankowska pod nr. tel. 242778935 Faks: 242778949 
e-mail: ewaj@slubice.org.pl. 
Wykonawca moze zwr6cic siy telefonic nie do Zamawiajqcego 0 wyjasnienie warunk6w 
udzielenia zam6wienia w godzinach prac urzydu tj. od godz. 7.30 do 15.30 od poniedzialku 
do piqtku, w czwartki od godz. 9.00 do 17"10. 

7. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenJ Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oChrpny os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobo~nego przeplywu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdz nie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Gmina ~lubice informuje, ze: 
• 	 administratorem PanilPana danych osobowych jest W6jt Gminy Slubice 
z siedzibq: ul. Plocka 32, 09-533 Slubice, tel. 24277 89 31, e-mail: ugslubice@plocman.pl. 
• inspektorem ochrony danych oso~owych w Urzydzie Gminy Slubice jest Martyna 
Czarnecka tel. 24 277 89 35, e-mail : marty . acz@slubice.org.pl . 
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bydq na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w 
celu zwiqzanym z zapytaniem oferto~m na prowadzenie monitoringu w fazie 

I 
poeksploatacyjnej skladowiska odpadl6w innych nii niebezpieczne i oboj~tne 

zlokalizowanego w miejscowosci Grabovtriec, gmina Slubice. 
• odbiorcami PanilPana danych o~obowych bydq osoby lub podmioty, kt6rym 
udostypniona zostanie dokumentacja postyIPowania w oparciu 0 art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6-lrien publicznych (tj .Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 
zm.), dalej "ustawa Pzp"; 
• PanilPana dane osobowe bydq prz chowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zak0l1czenia POftypowania 0 udzielenie zam6wienia, a jezeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres pr1echowywania obejmuje caly czas trwania umowy; 
• obowiqzek podania przez Paniql~ana danych osobowych bezposrednio PanilPana 
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym dkreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z 
udzialem w postypowaniu 0 udzielenie z~6wienia publicznego; konsekwencje niepodania 
okreslonych danych wynikajq z ustawy Pz~ ; 
• w odniesieniu do PanilPana dany~h osobowych decyzje nie bydq podejmowane w 
spos6b zautomatyzowany, stosowanie do al .22 RODO; 
• 	 posiada PanilPan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostypu do danych osobowych PanilPana 
dotyczqcych; I 
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- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo z~dania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, 0 kt6rych mowa wart. 18 
ust. 2 RODO; 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzydu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotycz~cych narusza przepisy 
RODO; 

• 	 nie przysluguje PanilPanu: 
a) w zwi~zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniycia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 kt6rym mowa wart. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 ROnO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyz podstaw~ prawn~ przetwarzania PaniIPana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

8. Miejsce skJadania ofert : 

Oferty w zamkniytych kopertach nalezy sklada6 do dnia 9 lute go 2022 roku do godz. 10.00 w 
Urzydzie Gminy Slubice, ul. Plocka 32, 09-533 Slubice, sekretariat. Koperty winny bye 
opatrzone napisem "Prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej skladowiska 
odpadow innych ni:i niebezpieczne i oboj~tne zlokalizowanego w miejscowosci Grabowiec, 
gmina Slubice". Nie otwierac przed dniem 9 luty 2022r. godz.l0.00. 
Oferty mozna zlorye osobiscie, lub przeslae poczt~, przy czym terminem wi~z~cymjest termin 
otrzymania przesylki przez Zamawiaj~cego. 
Oferta powinna zawierae: 
1) formularz ofertowy - zal. nr 1, 
2) oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia - zal. nr 2, 
3) podpisan~ klauzuly RODO - zal. nr 3, 
Oferty zlozone po terminie nie byd~ rozpatrywane. 
Otwarcie ofert nas4pi w dniu 9 luty 2022r. 0 godzinie 10.30. 
Wykonawca skladaj~cy oferty pozostaje ni~ zwi~zany przez okres 30 dni, przy czym bieg 
terminu zobowi~zania ofert~ rozpoczyna siy wraz z uplywem terminu skladania ofert. 
Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana zobowi~zany jest do przedlozenia dokument6w 
potwierdzaj~cych spelnianie wymagan. Zamawiaj~cy moze uniewazni6 postypowanie bez 
podawania przyczyny uniewazniania. 

Zal~czniki: 
1) nr 1 - oferta cenowa, 

2) nr 2 - oswiadczenie 0 spelnianiu warunk6w, 

3) nr 3 - oswiadczenie 0 niepodJeganiu wykluczeniu, 
4) nr 4 - projekt umowy 

Wobec powyzszego zapraszam do zlozenia oferty. 
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