
Zaproszenie do składania ofert 
na zadanie pt. „Wykonanie instalacji likwidującej uciążliwości 

odorowe”  
 

I. Nazwa i adres zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w 

Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17,  

09-400 Płock. 

II. Opis przedmiotu zamówienia:  
Dostawa oraz montaż instalacji antyodorowej likwidującej lub możliwie zbliżonej do 
pełnego zlikwidowania uciążliwości złowonnej powietrza procesowego 
emitowanego w sposób niezorganizowany ze: stabilizacji i kompostowania 
odpadów komunalnych – etap I, z hali ich przyjęć – etap II, a także składowiska 
odpadów – etap III, w Zakładzie w Kobiernikach, zgodnie z poniższymi warunkami:  

 
1. System musi zapewniać bezpieczne dla zdrowia ludzi i życia, zwierząt i środowiska 

funkcjonowanie instalacji oraz powstających w wyniku jej działania odpadów lub 
produktów, 

2. Technologia instalacji nie może polegać na dezodoryzacji powietrza procesowego, 
a na trwałym wiązaniu chemicznym i/lub innym substancji i związków złowonnych,  

3. Zamawiający żąda by instalacja zrealizowana była w tzw. wykonaniu całorocznym 
tj. pozwalała na jej bezawaryjną pracę w każdych warunkach: bez opadów, w 
deszczu i śniegu oraz w temperaturach powietrza od - 20 stopni Celcjusza do + 40 
stopni Celcjusza. 

4. Dla etapu I długość boków Wiaty kompostowni do tzw. obrony wynosi odpowiednio 
około 60,82,60mb oraz Placu dojrzewania odpowiednio 75,130,75mb,   

5. Wymaga się by Oferent dokonał wizji lokalnej i sprawdzeń w terenie dla ww. trzech 
etapów instalacji antyodorowej, 

6. Złożona oferta musi zawierać: 
1) dostatecznie uszczegółowiony opis instalacji pozwalający dla każdego 

etapu na odrębną ocenę technologii neutralizowania uciążliwości 
zapachowej tj. spełnienia warunków od pkt. II1 do II3 powyżej, 

2) proponowane rozwiązanie konstrukcyjno-techniczne i technologiczne z 
wyszczególnieniem ilości i rodzajów elementów i akcesoriów tj. spełnienia 
warunków od II1 do II3 powyżej, 

3) cenę netto w PLN za wykonanie przedmiotu umowy dla każdego etapu 
osobno, 

4) jw. gwarancje 
5) jw. referencje z podobnych realizacji 

  

III. Opis sposobu wybrania najkorzystniejszych ofert – zamawiający wyłoni 

najkorzystniejszą ofertę uwzględniając informacje podane w punkcie II6 powyżej.  



IV. Termin, sposób i miejsce wykonania zamówienia: dostawa i montaż w terminie 

maksymalnie 6 tygodni od złożenia zamówienia i podpisania umowy , miejsce 

dostawy i montażu – Kobierniki 42, 09-413 Sikórz.  

V. Termin płatności – Zamawiający preferuje płatność w terminie 21 dni od daty 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. 

VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert: Ofertę z dopiskiem „Bariera 

antyodorowa - oferta” należy złożyć w terminie do dnia 12.06.2017 do 

godziny 12.00, w formie pisemnej, osobiście lub pocztą w Sekretariacie PGO 

Spółka z o.o. w Płocku przy ulicy Przemysłowej 17, pokój 209. Zamawiający 

dopuszcza również możliwość złożenia oferty na adres e-mail 

sekretariat@pgoplock.pl w formie skanu. Oferta musi być podpisana przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.   

VII. Osoby Kontaktowe:  

- Piotr Lewandowski,  tel. 24 367 53 54, e-mail: p.lewandowski@pgoplock.pl 

- Grzegorz Rytczak, tel. 24 367 53 54, e-mail: g.rytczak@pgoplock.pl  

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru dowolnej oferty lub do wyboru 

części oferty lub do braku wyboru oferty bez podania przyczyn. 

 

IX. Załączniki  

 

1) Formularz ofertowy załącznik nr 1 

2) Wzór Umowy/Zlecenia - załącznik nr 2 
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 zał. nr 1 Formularz oferty 

 

O F E R T A 

Przedmiot oferty wykonanie instalacji likwidującej   

uciążliwości odorowe   

 

Zamawiający  

Przedsiębiorstwo Gospodarowania 

Odpadami w Płocku Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock 

Wykonawca   

Cena ofertowa netto: 

1) Etap I 

2) Etap –II 

3) Etap III 

 

1) 

2) 

3) 

Okres gwarancji na każdy Etap: …………………………………………. 

Przyjmuję warunki współpracy 

zawarte we wzorze umowy (załącznik 

nr 2 do Zaproszenia). 

 

Tak / Nie * 

Potwierdzam załączenie do oferty 

referencji szt. ……… 

Tak / Nie * 

Potwierdzam załączenie do oferty 

opisu wraz z rozwiązaniami 

techniczno-technologicznymi i 

konstrukcyjnymi 

 

Termin realizacji  ……. dni od podpisania umowy 

Termin związania ofertą 60 dni 

* niepotrzebne skreślić 

     ................................................ 

Podpis osoby uprawnionej 


