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Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/3/2017      Warszawa, dnia 9.03.2017 r. 
 

Zapytanie ofertowe 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

1) Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy Placu 
Politechniki 1, 00-661 Warszawa. 
Regon: 000001554 
NIP: 525-000-58-34 
www.pw.edu.pl 

2) Adres do korespondencji:  
Laboratorium Centralne CEZAMAT 
Politechnika Warszawska 
ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, 
e-mail: procurement@cezamat.eu  

 
2. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 Wynajem kontenerów i odbiór odpadów 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Podstawienie dwóch kontenerów o pojemności 14m3 - KP14; 
2) Pozostawienie kontenerów na okres do 5 dni roboczych; 
3) Odbiór kontenerów i odpadów; 
4) Rodzaj odpadów: drewno (z elementami metalowymi), tektura, folia PCV i inne elementy  

z plastiku, styropian; 
5) Cena za usługę zawiera: podstawienie kontenerów, odbiór kontenerów, utylizację odpadów 

zgodnie ustawą o ochronie środowiska; 
6) Miejsce dostawy/odbioru kontenerów: Warszawa, ul. Poleczki 19. 

 
4. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: 

W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia do obowiązków Wykonawcy należało będzie 
w szczególności: 

Sposób realizacji przedmiotowego zamówienia określa wzór zlecenia, zawarty w części 5. zapytania 
ofertowego. 
 
5.  Wzór zlecenia: 

z dnia ................ 2017 r. 
dotyczące usługi wynajmu kontenerów i odbioru odpadów znak sprawy CEZAMAT/PU/4/2017 

1. Zleceniodawca: 
Politechnika Warszawska, z siedzibą 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, NIP: 525-000-58-34, 
REGON: 000001554, reprezentowana przez: 
Mariusza Wielca – kierownika Laboratorium Centralnego CEZAMAT 
 
2. Zleceniobiorca: 
……………………………. z siedzibą w …………………….. przy …………………………….., NIP ………………., REGON 
……………………….., wpisana do ………………… prowadzonego przez …………………………… pod numerem KRS 
……………., którą reprezentuje: …………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. Przedmiot zlecenia: 
Wynajem kontenerów i odbiór odpadów. 
 
4. Warunki realizacji zlecenia: 

1) Podstawienie dwóch kontenerów o pojemności 14m3 - KP14; 
2) Pozostawienie kontenerów na okres do 5 dni roboczych; 
3) Odbiór kontenerów i odpadów; 
4) Rodzaj odpadów: drewno (z elementami metalowymi), tektura, folia PCV i inne elementy  

z plastiku, styropian; 
5) Cena za usługę zawiera: podstawienie kontenerów, odbiór kontenerów, utylizację odpadów 

zgodnie ustawą o ochronie środowiska; 
6) Miejsce dostawy/odbioru kontenerów: Warszawa, ul. Poleczki 19. 

 
5. Termin wykonania zlecenia: 
5 dni roboczych od dnia pozostawienia kontenerów u Zamawiającego. 
 
6. Uwagi: 
Zlecenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
Zleceniodawcy i dla Zleceniobiorcy.  
 
7. Załączniki: 

1) załącznik nr 1 oferta Zleceniobiorcy 
 
 
6. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

cena – 100% 
 
Punkty w ramach kryterium ceny zostaną obliczone według wzoru:  
 

                                                       oferta z najniższą ceną ofertową brutto 
wartość punktowa oferty =    -----------------------------------------------------------  x 100%  

                                                            cena ofertowa brutto oferty ocenianej 

 
7. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny. 
 

8. Ofertę przygotowaną w formie pisemnej należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres: procurement@cezamat.eu w terminie do dnia 14.03.2017 r. do godziny 11.00 na 
„Formularzu oferty”, którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego.  

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Zamawiający również zwraca się z prośbą  
o informację pocztą elektroniczną. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. 
 

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest: Marika 
Czarnecka, tel.: 22 182 1156, e-mail: m.czarnecka@cezamat.eu, procurement@cezamat.eu 

              
  

  

   
                                Kierownik  
        Laboratorium Centralnego  
                 CEZAMAT 
                      /-/  
                           Mariusz Wielec 
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