
Załącznik nr 14 
do Instrukcji w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych 

 
 

 
  Warszawa, dnia 14 kwietnia 2022 r. 

                    

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

o zamówienie publiczne prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy  
Prawo Zamówień Publicznych 

 

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny z siedzibą w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na:  

USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH ZAKAŹNYCH, ODPADÓW MEDYCZNYCH SPECJALISTYCZNYCH Z SPKSO 

Zamawiający 

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny z siedzibą w Warszawie  

ul. Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa 

NIP: 113-21-68-300, REGON: 016084355, KRS: 0000113950 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zapytania ofertowego jest odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych zakaźnych, odpadów medycznych specjalistycznych z SP 

Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie.  

2) Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do ZO. 

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Brak podziału zamówienia na części uzasadniony jest faktem, że jest to jedno 

zamierzenie, składające się na kompleksowy charakter świadczonej usługi. 



4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
2. Tryb udzielania zamówienia: 

1) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie otwartego zapytania ofertowego.  

2) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZO/1/2022/ADMIN 

3) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) ustawy PZP nie stosuje 

się do niniejszego postępowania, gdyż wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty 130 000,00 złotych. 

4) Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia mają zastosowanie postanowienia 

niniejszego „Zapytania ofertowego” a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  

(tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740). 

5) Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji  

z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 

6) Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

 

3. Dokumenty wymagane do przedłożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą: 

1) Wypełniony, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – Formularz oferty wraz z Formularzem specyfikacji cenowej, na 

formularzach stanowiących Załącznik nr 1 i 1a do ZO. 

2) Aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy (w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy - KRS 

lub CEIDG - należy załączyć stosowne pełnomocnictwo). 

3) Dokumenty dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj.: 



1) aktualny wpis do rejestru w ramach bazy danych o odpadach (BDO) w zakresie transportu odpadów o kodzie 18 01 02, 18 01 03, 18 01 06 

2) ważne zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 18 01 02, 18 01 03, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 08, 18 01 09 wydane na podstawie ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 roku o odpadach - dotyczy podmiotów zobowiązanych do jego posiadania, 

3) ważne zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 18 01 02, 18 01 03, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 08, 18 01 09, wydane na podstawie ustawy  

z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 

4. Złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami: 

Ofertę należy przesłać na adres: 

➢ pbaltaza@spkso.waw.pl – wymagany podpis elektroniczny na wszystkich przesłanych dokumentach 

 

5. Termin składania oferty:  

               22 kwietnia 2022 r. godz.14.00 

 

6. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

a) Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się kryterium: 100 % - Cena 

➢ Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona na formularzu specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1a do Formularza oferty).  

➢ Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe netto przedstawione w formularzu specyfikacji cenowej, 

zgodnie z zasadą: ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + VAT (od wartości netto) = wartość brutto. 

➢ Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w ZO oraz 

obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym również koszty transportu i rozładunku. 

➢ Cena winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

mailto:pbaltaza@spkso.waw.pl


➢ Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje 

rozliczeń w walutach obcych. 

➢ Całkowita cena brutto oferty określona przez Wykonawcę zostanie podana jako cena brutto oferty złożonej przez Wykonawcę, tj. wraz  

z należnym podatkiem VAT od towarów i usług, w wysokości przewidzianej ustawowo.  

 

7. Osoba do kontaktu: 

Paweł Baltaza 

Administrator Szpitala 

tel.: 509 221 364  

mail: pbaltaza@spkso.waw.pl 

 

8. Termin ważności oferty: 

Złożone oferty muszą być ważne przez okres 30 dni od dnia jej przesłania. W tym terminie Zamawiający może zawrzeć umowę w przedmiocie zapytania 

ofertowego w oparciu o ceny zaproponowane w wybranej ofercie. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 zapytania ofertowego. 

 

9. Pozostałe postanowienia: 

➢ Realizacja odbioru odpadów medycznych odbywać się będzie: z obiektu przy ul. Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie: przez 3 dni w tygodniu  

tj. w poniedziałek, środę i piątek w godz. od 07.00 - 15.00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, 

➢ W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, Wykonawca zobowiązuje się do przybycia na wezwanie Zamawiającego w ciągu 12 godzin (we 

wszystkie dni tygodnia) do siedziby Zamawiającego, celem odebrania odpadów. 

 

 



Załączniki:  

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1  

2. Formularz specyfikacji cenowej – Załącznik nr 1a 

3. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 

4. Wzór umowy – Załącznik nr 3 

                                                                                                                                                                             

Paweł Baltaza 

Administrator Szpitala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administratorem danych osobowych powierzanych w ramach zapytania ofertowego jest Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny przy ul. Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa (SPKSO). 
Informujemy, iż SPKSO realizując zapisy 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 (RODO) wprowadził kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych. 
Dodatkowe informacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi wraz określeniem przysługujących praw osobom, które powierzyły SPKSO dane osobowe znajdują się na stronie internetowej administratora danych osobowych. 

 

 

 

 

 


