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Tarnów, dnia 13.12.2021 r. 

AD-271-2-28/2021  

 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z póżn.zm) 

na zamówienie pn.:  
 „Wywóz  i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z obiektów 

administrowanych  przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie”. 
 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Muzeum Okręgowe w Tarnowie 

Rynek 3, 33-100 Tarnów 

NIP 873-000-76-51, REGON 850012309 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych pochodzących z 
budynków administrowanych przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Szczegółowy zakres zamówienia 
obejmuje wymienione poniżej budynki Muzeum według wyszczególnienia ilości pojemników i 
częstotliwości ich opróżniania.  
 
1) Ratusz, Rynek 1,Rynek 3, Rynek 20-21,  Tarnów  -odbiór odpadów z tych nieruchomości  z 

lokalizacji: ul. Kapitulna 9 

a) Odpady zmieszane – 1 pojemnik 360 l, częstotliwość  wywozu  - 1 x w tyg. 

b) Odpady segregowane (papier) – 1  pojemnik 360 l, częstotliwość  wywozu -  co 2 tyg. 

c) Odpady segregowane (plastik) – 1 pojemnik 360 l, częstotliwość  wywozu  - co 2 tyg. 

d) Odpady segregowane(szkło)   – 1  pojemnik 120 l, częstotliwość  wywozu - na zgłoszenie 

 

2) Muzeum Etnograficzne, Krakowska 10, Tarnów 

a) Odpady zmieszane – 1 pojemnik 120 l częstotliwość  wywozu  co 2 tyg. 

b) Odpady segregowane (papier) – 1 pojemnik 120 l, częstotliwość wywozu - co 2 tyg. 

c) Odpady segregowane (plastik) – 1 pojemnik 120 l częstotliwość wywozu - co 2 tyg. 

d) Odpady segregowane(szkło)  – 1 pojemnik 120 l częstotliwość  wywozu - na zgłoszenie 

e) Odpady segregowane (zielone) – 1 pojemnik 120 l częstotliwość wywozu - na zgłoszenie 

 

3) Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci , ul .Mościckiego 29, Tarnów  

a) Odpady zmieszane - pojemnik 120 l częstotliwość  wywozu 2 x w miesiącu. 

b) Odpady segregowane (papier) – pojemnik 120 l częstotliwość  wywozu co 2 tyg. 

c) Odpady segregowane (plastik) – pojemnik 120 l częstotliwość  wywozu - co 2 tyg. 

d) Odpady segregowane(szkło)    – pojemnik 120 l częstotliwość  wywozu - na zgłoszenie  

e) Odpady segregowane (zielone) – pojemnik 120 l częstotliwość  wywozu - na zgłoszenie  

 

W ramach zamówienia, Wykonawca usługi dostarczy nieodpłatnie odpowiednie pojemniki  

w ilościach wyszczególnionych jak wyżej.  
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2. Zamówienie nie obejmuje wywozu gruzu, złomu metali, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów 
niebezpiecznych (określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 
katalogu odpadów, Dz.U. poz. 10). 
 

3. OPIS WYMAGAŃ: 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: 

− uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 

− niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponował potencjałem technicznym i osobowym, 
umożliwiającym realizację zamówienia  

2. Spełnienie warunku Zamawiający weryfikuje na podstawie oświadczenia zawartego  

w treści oferty  - załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia 

Pozostałe istotne dla Zamawiającego postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 

 
4. KRYTERIA OCENY OFERT: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować się następującym kryterium - 
cena 100%  
Najniższa cena ofertowa – 100 pkt.  
Pozostali Wykonawcy otrzymają ilość punktów wyliczoną wg poniższej formuły:  
Yn = (Cmin/ Cn) x 100 [ pkt ]  
gdzie:  
Yn - ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie,  
Cmin - najniższa cena zaoferowana w ważnej ofercie,  
Cn - cena ocenianej oferty.  
 
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w wyżej wskazanym kryterium.  
 

5. TERMIN WYKONANIA  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku. 

 

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od terminu składania ofert. 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

Wykonawca powinien  złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wraz z 
informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych -załącznik nr 1 oraz zakresem zamówienia -  
załącznik nr 2 
do oferty. 

 

8. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT 

) Oferty należy  dostarczyć: 
a) do siedziby muzeum na adres: 

Muzeum Okręgowe w Tarnowie 
Rynek 3, 33-100 Tarnów,  
Kancelaria I piętro pok.108 
z dopiskiem: „Oferta – wywóz i zagospodarowanie  odpadów” 

b) lub na adres e-mailowy: oferty@muzeum.tarnow.pl w formie podpisanego i zeskanowanego 
pliku, w tytule wiadomości „Oferta – wywóz i zagospodarowanie odpadów” 

 
Liczy się data wpływu do Kancelarii lub wpływu e-maila.  

 

) Termin składania ofert: 17.12.2021 r. do godz.12:00. 
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9. DODATKOWE INFORMACJE: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, w 
szczególności jeżeli jego dalsze prowadzenie nie leży w interesie zamawiającego.  

2)  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania postępowania, bez podania 
przyczyn. 

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy zauważalnych oczywistych 
omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na 
niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, w 
celu ich poprawy przez Wykonawcę. 

4) Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:  Beata Wajda,  e-mail: oferty@muzeum.tarnow.pl  
 
10. WYKAZ DOKUMENTÓW: 

1) Załącznik nr 1 – formularz oferty 

− z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 1 do oferty)  

− z zakresem zamówienia  (załącznik nr 2 do oferty) 
2) Załącznik nr 2 – projekt umowy 

BW 
 
 

Zatwierdzam 

 

Muzeum Okręgowe w Tarnowie 

DYREKTOR 

       mgr Kazimierz Kurczab 

............................................................ 
(podpis Dyrektora) 
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