
Pisz, 11.08.2021 r. 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu ogłasza nabór ofert na odbiór, 

transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 03 - Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej (popioły ze spalania biomasy). 

Przedmiotem oferty jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 03 – 

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej wytworzonego w 2021 r. w 

Ciepłowni na terenie PEC Sp. z o.o. w Piszu ul. Jagodna 1C. Szacowana ilości odpadu przewidziana 

do odbioru w okresie trwania umowy to ok. 390 Mg. Odpad, który jest przedmiotem oferty 

będzie stanowił ilość wytworzoną w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. Faktyczna ilość 

wytworzonego odpadu, który stanowi przedmiot oferty znana będzie po zważeniu ostatniego 

środka transportującego z załadowanym odpadem wytworzonym w w/w okresie.  

Oferent (Podmiot przejmujący odpad) musi posiadać decyzję - pozwolenie na przetwarzanie lub 

zbieranie odpadów w zależności od przeznaczenia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 z późn. zm.). Oferent zapewni odbiór i zagospodarowanie 

odpadów zapewniając transport własny lub podwykonawcy, jeżeli podmiot ten posiada wpis do 

Rejestru BDO w zakresie transportu odpadów o kodzie 10 01 03.  

 

Oferta (złożona na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze 

ofert) powinna zawierać: 

– Zobowiązanie do odbioru szacunkowej ilości (w Mg) odpadów wskazanej przez Oferenta 

(Podmiot odbierający odpad). 

– Cenę w złotych netto i brutto za 1 Mg odpadu. 

– Kopię decyzji na przetwarzanie lub zbieranie odpadu o kodzie 10 01 03 (w zależności od 

przeznaczenia) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 z 

późn. zm.) oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem 

rejestrowym, w zakresie transportu odpadu o kodzie 10 01 03. 

– W przypadku podnajmu firmy transportowej należy podać numer BDO firmy transportującej, 

oraz złożyć oświadczenie, że Podmiot przejmujący odpady bierze całkowitą odpowiedzialność za 

poprawne i precyzyjne prowadzenie ewidencji przewożonego odpadu i obsługę modułu w 

systemie BDO. 

– Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sporządzenie oferty (e-mail i telefon). 
 

Kryteria wyboru oferty:  cena brutto za 1 Mg odpadu – 100%. 

Złożone oferty będą rozpatrywane przy zastosowaniu następujących kryteriów: 

Cena wykonania zamówienia - 100 punktów. 

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt.  

Oferty kolejne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:  
C = [C min / C bad] x 100 

gdzie:  

C - liczba punktów za cenę ofertową  

C min – najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych  



C bad - cena oferty badanej 
 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.  

Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania 

którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny. W postępowaniu nie ma zastosowania ustawa 

Prawo Zamówień Publicznych. W postępowaniu wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych. 
 

Termin składania ofert do 25.08.2021 roku do godziny 11.00. 

Ważność składanych ofert: 14 dni. 

Oferty zatytułowane: „Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 03” – prosimy 
dostarczyć do sekretariatu PEC Pisz,  ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz, lub nadesłać e-mailem na adres: 
sekretariat@pecpisz.pl. 

Osoba do kontaktu:  

Paulina Frączkowska, telefon 87 423 28 79 wew. 25, e-mail: techniczny3@pecpisz.pl 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 


