
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Dąbrowskiego 13 
66-400 GORZÓW WLKP.

Gorzów Wielkopolski 13 stycznia 2021 r.

Prez.O/AG-1/2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ 
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130 000 PLN

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. 
Dąbrowskiego 13 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia 
polegającego na świadczeniu usług odbioru, wywozu i utylizacji odpadów 
komunalnych z posesji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 
Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Usługa obejmuje :

a) zapewnienie ciągłości świadczenia usługi systematycznego odbioru, 
wywożenia i utylizacji odpadów komunalnych,

b) oddania do dyspozycji Zamawiającego będących własnością 
Wykonawcy, pojemników do składowania odpadów komunalnych 
zmieszanych o poj. 1100 I., papieru o poj. 1100 I., metali i tworzyw 
sztucznych o poj. 1100 I., szkła o poj. 2401., bioodpadów o poj. 240 I. i 
ich utrzymanie we właściwym stanie technicznym i higienicznym,

c) w czasie trwania umowy jednorazowy odbiór, wywóz i utylizację innych 
odpadów (zużyty sprzęt techniczny i elektroniczny, meble, opakowania
itp.

d) częstotliwość wywozu odpadów :
❖ bioodpady i zmieszane - 1 x w tygodniu,
❖ papier, metal i tworzywa sztuczne, szkło - 1x na dwa tygodnie.

2. Dni wywozów zostaną uzgodnione po wyborze Wykonawcy, w zawartej
umowie.

3. Termin realizacji zamówienia - od 1.03.2021 do 31.12.2021 roku.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB ICH SPEŁNIENIA
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający
następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia i kompetencje do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) jest wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania 

i zagospodarowania odpadów prowadzonym przez Celowy Związek Gmin 
MG-6 w Gorzowie Wielkopolskim,

c) posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających elektryczny i elektroniczny 
prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

d) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych

III. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający przyjął następujące



kryteria : cena (c) - waga kryterium 100%.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w do dnia 25 stycznia 2021 roku do godz. 12.00 

elektronicznie na adres: styrcula@gorzow.wsa.gov.pl lub pocztą tradycyjną liczy 
się data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

2. Ofertę należy przedstawić na druku formularza ofertowego w formie pisemnej, w 
języku polskim wg zał. nr 1.

3. Do formularza ofertowego należy dołączyć ;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczonego za 
zgodność z oryginałem przez Oferenta.
- odpisy dokumentów wymienione w rozdziale zaproszenia,” Warunki udziału 
w postępowaniu ...”,poświadczone przez Oferenta za zgodność z oryginałem,
- pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.

4. Oferty złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywanie.
5. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z 

Kierownikiem Oddziału Administracyjno-Gospodarczego i Spraw Ogólnych - 
Waldemarem Styrculą, tel. kontaktowy: 095-7330782 lub
stvrcula@qorzow.wsa.gov.pl.

V.KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 
OSOBOWYCH

(zamówienia publiczne, do których nie stosuje się przepisów ustawy P.z.p.)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( dalej : RODO ) informujemy.
że:

1. Administratorem Pana/-i danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów 
Wielkopolski, tel. 095 7330 700.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się osobiście w 
siedzibie Sądu lub pod adresem poczty elektronicznej ido@aorzow.wsa.aov.pl.

3. Cel przetwarzania: dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych jest niezbędność do wykonania 
umowy ( art. 6 ust.1 lit. b RODO).

5. Pozyskane od Pani/na dane osobowe mogą być przekazane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności podmiotom 

zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną,
• instytucjom uprawnionym do kontroli administratora,
• organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub 
instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną 
podstawę prawną.

6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania 
umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez obowiązkowy okres
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przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami, nie krócej niż przez 5
lat.

7. Ponadto informujemy, że ma Pani/n prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych - na podstawie art.15 RODO,
• sprostowania - na podstawie art. 16 RODO,
• ograniczenia ich przetwarzania - na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO,
• przenoszenia danych - na podstawie art. 20 ust.1 lit.a RODO

8. Przysługuje PaniZ-nu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

9. Pana/i dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
lub profilowaniu.

10. Podanie przez Panią/na danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, a w przypadku 
wyboru Pani/Pana oferty - do zawarcia umowy i jej realizacji.
Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy 
stronami.

listracyjnego

Załącznik nr 1 do zaproszenia



stycznia 2021 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Gorzowie WIkp. 

ul. Dąbrowskiego 13

66-400 Gorzów Wielkopolski

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Oferenta:

NIP:............................
reprezentowany przez:

tel.:
fax.:
mail:

Odpowiadając na Zaproszenie ofertowe pn.„ Świadczenie usług odbioru, 
wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z posesji Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim” oferujemy wykonanie przedmiotu 
zamówienia za cenę:

Cena brutto 
za 10 m-cy

Cena 
brutto w 
zł/m-c

Cena netto 
za 10 m-cy

Cena 
netto 

w zł/m-c
Lp. Zadanie

1 2 4 5
Odbiór, wywóz 

i utylizacja 
odpadów 

komunalnych

1.

Odbiór2.
wywoź I 
utylizacja 

innych 
odpadów

3. Użyczenie 
pojemników; 
-3x1100 I.
- 2x 240 I.

RAZEM



1.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz i 
zobowiązujemy się zrealizować zamówienie na wskazanych warunkach.

2.Oświadczamy, że oferta jest ważna przez okres 30 dni od dnia otwarcia.

3.Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane wart. 13 lub 14 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym 
postępowaniu.

4. Do formularza ofertowego dołączamy ;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczonego za zgodność z 
oryginałem przez Oferenta.
- odpisy dokumentów wymienione w rozdziale Zaproszenia,” Warunki udziału w 
postępowaniu ...”,poświadczone przez Oferenta za zgodność z oryginałem,
- pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta - dot. sytuacji, gdy umowę 
podpisywać będzie inna osoba niż widoczna we właściwym rejestrze lub ewidencji.

5.Oświadczamy , że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny 
na dzień otwarcia ofert.

6.W przypadku udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty wyznaczamy 
do kontaktu z Zamawiającym :

- imię i nazwisko......................................

- telefon....................................................

- mail........................................................

/miejscowość i data/ / podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentacji/


