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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dotyczy: 

W imieniu Zamawiającego, Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu 

zwracam się niniejszym z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na usługi systematycznego 

oczyszczania tafli zbiornika wodnego zlokalizowanego przy zrekultywowanym składowisku 

odpadów w m. Rusko gm. Malczyce. 

 

Zamawiający: 

Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu; 

 

Adres: 

ul. Stargardzka 8a 
54-156 Wrocław 

REGON: 363140843   
NIP: 8971816777 

Osoba do kontaktów:  Olga Wojtczuk-Ciesielska 

Telefon: 533 728 889 
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1. Przedmiot zapytania ofertowego 

1. Główny przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zapytania jest wykonywanie usługi systematycznego oczyszczania tafli 

zbiornika wodnego zlokalizowanego przy zrekultywowanym składowisku odpadów w m. 

Rusko gm. Malczyce (działka nr 40/8 obręb Rusko) z wypływających odpadów (w większości 

tworzyw sztucznych) oraz ich zgodne z przepisami zagospodarowanie. Zamawiający 

przewiduje kwartalny system rozliczania i płatności – po zakończeniu poszczególnych 

etapów czyszczenia zbiornika. Powierzchnia zbiornika wynosi ok. 23000 m2 .Termin realizacji 

usługi – do 31.12.2021 r. 

 

Oferent ubiegający się o uzyskanie zamówienia musi spełnić następujące warunki: 

1.Posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2.Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,   

3.Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonywanie 

zamówienia. 

 

Istotne dla Stron warunki umowy: 

1. Wynagrodzenie będzie podzielone na 4 równe części, płatne na podstawie faktur VAT 

oraz podpisanych przez obie Strony protokołów zaawansowania prac, dokumentujących 

oczyszczenie powierzchni zbiornika wodnego odpowiednio w 25, 50, 75 i 100%.  

2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT do 

siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze. 

3. Płatność należnego Wykonawcy wynagrodzenia zostanie dokonana z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). 

4. Z każdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, Zamawiający będzie zatrzymywał 

10% tytułem kaucji gwarancyjnej, liczonej od kwoty netto faktury, celem zabezpieczenia 

roszczeń z tytułu gwarancji, przy czym kaucja gwarancyjna zostanie zwolniona w całości 

w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji. 

5. Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie prace, liczonej 

od daty podpisania protokołu zaawansowania prac, dokumentującego oczyszczenie 

100 % powierzchni zbiornika wodnego. 

 

 

2. Okres realizacji zamówienia: 

 Od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. 
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3. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Dolnośląski Projekt 

Rekultywacji Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław, bądź 

elektronicznie na adres e-mail: biuro@dpr.org.pl, w terminie do dnia 11.01.2021 r. do godz. 

12.00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

4. Sposób przygotowania oferty pisemnej: 

Wymagania podstawowe. 
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszym 
zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 
dokumencie. 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie 
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem oraz 
złożeniem oferty. 
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez 
Wykonawcę. 
 
Forma oferty. 
1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. 
 
Treść Oferty – oświadczenie woli wykonawcy zgodne z treścią Zapytania ofertowego – 
zawierająca oferowaną cenę łączną w PLN (wraz z podatkiem VAT). 
  
 

 

5. 

 

Kryteria oceny oferty: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena: 100 %    Inne: brak 

Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie. 

 

 

 

 

 


