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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zamawiający:        Gmina Brzesko                    NIP 869-10-02-648       REGON : 851 66 11 39                   

                                ul. Głowackiego 51             

                               32 -800 Brzesko               Tel. (14) 68 65 128,  Fax (14) 66 30 545 

                                                              e-mail: maria.zachara@um.brzesko.pl 

 
Gmina Brzesko zaprasza do  składania ofert na realizację zadania: "Zbiór i utylizacja 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z terenów stanowiących własność Gminy 
Brzesko w 2022 roku ”. 
 
I.  Przedmiotem zamówienie jest realizacja prac polegających na: 

a) interwencyjnym zbieraniu padłych zwierząt - produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego  z terenów stanowiących własność  Gminy Brzesko   w ciągu 1,5 godziny od 

przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego lub Policji, 

b)    transporcie i przekazywaniu zwłok zwierząt specjalistycznej firmie do utylizacji, 

c)   całodobowej gotowości do wykonania przedmiotu zamówienia, 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia.  
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia  11 września  2019 r. 
Prawo  zamówień publicznych  ( t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Wartość zamówienia jest  
poniżej kwoty 130 000 zł. Zastosowanie znajduje zarządzenie Nr  1/2021 Burmistrza Brzeska 
z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie dokonywania wydatków publicznych o wartości do 130 000 
złotych w Urzędzie Miejskim w Brzesku. 
 
 
III. Termin realizacji zamówienia : 
1.01.2022 r. – 31.12.2022 r. 
 
IV. Warunki płatności: przelew w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu. 
W postępowaniu  może wziąć udział Wykonawca, który : 

1) posiada wiedzę i doświadczenie w w/w zakresie prac, 
2) posiada uprawnienia w zakresie koniecznym do realizacji zadania, jeżeli są wymagane, 
3) na dzień zawarcia umowy z Zamawiającym będzie posiadał zawartą umowę ze 

specjalistyczną firmą na odbiór zwłok padłych zwierząt, 
 
VI. Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od Wykonawcy. 

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący  załącznik nr 1, 



2)Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania lub umowę z firmą posiadającą 
takie zezwolenie. 

 
VII. Informacja dotycząca przygotowania oferty. 
Oferta i oświadczenia składane są w oryginale. Inne dokumenty w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Zamawiający może zażądać 
przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. Oferta 
wymaga podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania firmy. 
Cena oferty brutto musi być podana cyfrowo i słownie. 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego: 
Urząd Miejski w Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko. 
Opakowanie zawierające ofertę należy opisać: "Zbieranie i utylizacja produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego" 
  
VIII. Termin i miejsce składania ofert:  
Oferta powinna być przesłana  do Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 
Brzesko  lub złożona w sekretariacie pok. nr 101, w terminie do dnia 13 grudnia 2021 r. do 
godziny  15.30. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. (decyduje data wpływu do Urzędu) 
 
Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 14 grudnia 2021 roku o godzinie 8.00  
w pokoju nr 9.  Ze względu na sytuację związaną z COVID - 19 otwarcie ofert nastąpi bez udziału 
oferentów.  
 
Uwaga: Jeżeli przed terminem otwarcia ofert  tutejszy Urząd ( w tym sekretariat ) zostanie 
zamknięty dla petentów, wówczas ofertę  należy wrzucić do urny oznaczonej Urząd Miejski 
w Brzesku znajdującej się przy wejściu do tutejszego Urzędu. 
  
IX. Kryterium oceny ofert 
 Cena – 100 % 

 

X. Dodatkowe informacje 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po negocjacjach. 
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród  złożonych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny. 
3. Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia można kierować  do Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Brzesku: Maria Zachara  nr  tel. 14/ 68 65 128  lub  na adres: 
maria.zachara@um.brzesko.pl               

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


