
Zaproszenie do składania ofert 

na dostawę kontenerów do transportu odpadów 

 

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 kontenerów KP10 do transportu odpadów. 

Warunki dostawy: 

 

1. Kontenery KP10 otwarte z klapą uchylną do transportu pojazdem typu 

hakowiec HYVALIFT – szt.4 

- długość kontenera 3 000 – 4 250mm, 

- wysokość kontenera 1 600mm, 

- szerokość wraz z osprzętem 2 100mm 

- długość urządzenia hakowego 4 830mm, 

- ładowność dopuszczalna 12 000kg, 

- ucho zaczepu 1 170mm, 

- maksymalny kat przechyłu przy opróżnianiu kontenera 50o , 

- ciśnienie obwodu hydraulicznego 22,0MPa, 

- przesuw ramienia przesuwnego 800mm, 

 

2. Przeznaczenie: do transportu zawilgoconych odpadów na składowisko (tzw.  

stabilizat). 

 

3. Klapa uchylna winna znajdować się pod kątem w stosunku do podłogi 

kontenera  gwarantującym rozładunek poprzez samo-wysyp odpadów po 

uniesieniu kontenera na haku. 

 

4. Kąt nachylenia klapy w czasie transportu odpadów winien być tak 

zaprojektowany by wykluczał niekontrolowany ich wysyp. 

 

5. Klapy kontenerów muszą być wyposażone w mechaniczną blokadę. 

 

6. Opis konstrukcji kontenerów dołączony do oferty winien zawierać wymiary 

przybliżone do danych technicznych urządzenia, zawartych w pkt.II.1, 

użebrowanie, maksymalną nośność, grubość ścian i podłogi pojemnika, 

sposób zabezpieczenia antykorozyjnego oraz grubość i ilośc lakierniczych 

powłok powierzchniowych. 

 

7. Gwarancja obejmująca wszelkie uszkodzenia i wady jakie mogą powstać bez 

winy Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji – co najmniej 24 miesiące 

od dnia dostawy.  

 



III. Opis sposobu obliczenia ceny: Cena ofertowa jest kwotą za realizację dostawy     

            jak w opisie przedmiotu zamówienia plus podatek VAT. 

 

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

maksymalnie 21 dni od podpisania umowy, loco Kobierniki 42, 09-413 Sikórz. 

 

V. Rodzaje kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty: najkorzystniejsza cena, aspekty techniczne i konstrukcyjne przedmiotu 

zamówienia, okres gwarancji. 

 

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

kontenerów – oferta” należy złożyć w terminie do dnia 06.07.2018 r., godz. 12:00 

w formie pisemnej, osobiście lub pocztą w Sekretariacie PGO Sp. z o.o. w Płocku 

przy ulicy Przemysłowej 17, pokój 209. Istnieje również możliwość złożenia oferty 

na adres e-mail: sekretariat@pgoplock.pl w formie skanu oferty. Oferta musi być 

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

 

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty, bądź 

wyboru dowolnej oferty bez podania przyczyn. 

 

VIII. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

- Pan Tomasz Pokorski tel. 24 367-53-62; e-mail: t.pokorski@pgoplock.pl 

 

IX. RODO 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo 

Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Płocku Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie 

Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Płocku Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością jest Pan Jakub Bromgau j.bromgau@pgoplock.pl*; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z zaproszeniem do składania ofert na dostawę 

kontenerów do transportu odpadów. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jeśli zaistnieje taka 

konieczność osoby lub podmioty, którym dane te muszą być udostępnione 

na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w trakcie 

procesu wyboru ofert oraz w przypadku wyboru Pana/Pani ofert przez okres 

obowiązywania Umowy oraz do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń 
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wynikających z Umowy z uwzględnieniem przepisów rachunkowo-

podatkowych. 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

X. Załączniki: 

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

2) Wzór Umowy/Zlecenia – załącznik nr 2 

3) Protokół Zdawczo-Odbiorczy – załącznik nr 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 1 Formularz oferty 

 
 

O F E R T A 

 

Przedmiot oferty 

 

 

Dostawa 4szt. kontenerów KP10  

do transportu odpadów 

 

Zamawiający  

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w 

Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock 

 

 

Wykonawca  

 

 

 

 

Cena ofertowa na: 

1. Kontenery – szt. 4  

Cena netto w PLN i słownie 

1. ………………………………………….zł 

(słownie:……………………………… 

…………………………………złotych) 

 

Potwierdzam spełnienie warunków 

dostawy kontenerów wg opisu 

przedmiotu zamówienia tj. pkt. II 

Zaproszenia do składania ofert 

 

   Tak / Nie 
* 

Potwierdzam termin realizacji wg. 

Zaproszenia  
Tak/Nie* 

Potwierdzam termin związania ofertą 

= 30 dni 

 

Tak/Nie* 

* niepotrzebne skreślić
 

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

                   ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej ) 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

 

 

Protokół zdawczo-odbiorczy 

 

W związku umową z dnia _________ 2018 r. („Umowa”) zawartą pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, („Zamawiający”) 

a: 

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

........................................................................................................................... (Wykonawca) 

 

W dniu _________ 2018 r. nastąpiła dostawa kontenerów do Zakładu w Kobiernikach 

(Kobierniki 42) 

 w ilości 4szt. wg wymagań Zaproszenia (załącznik nr 1 do umowy) 

Do dostawy zostały dołączone dokumenty jak: atesty/certyfikaty szt.  ….., świadectwa 

zgodności szt. ……, inne ........................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Potwierdza się (tak/nie) spełnienie przez Kontenery jw. warunków technicznych wymaganych 

przez Zamawiającego. 

Strony niniejszym stwierdzają: 

 

1. Zgodność dostarczonego przedmiotu zamówienia z Umową – (tak/nie) 

2. Brak widocznych śladów uszkodzeń bądź usterek technicznych – (tak/nie) 

 

Ewentualne uwagi _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Wykonawca:       Zamawiający 


