Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
Gimnazjum nr 64 im. Macieja Kozłowskiego
01-451 Warszawa, ul. J. Brożka 26
tel./fax (22) 836 11 25, 836 78 73
e-mail: sekretariat@mos6.edu.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 14000
euro dotyczy konserwacji i utrzymania w pełnej sprawności technicznej separatora
tłuszczu zintegrowanego z osadnikiem FETT-TPS2-02 dla Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii nr 6 w Warszawie.
I. Zamawiający:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr6
ul. Brożka 26
01-451 Warszawa
II. Termin realizacji zamówienia
7 dni od dnia podpisania zlecenia współpracy na okres 12 miesięcy (nie dłużej niż do
31.12.2017.)
III. Warunki podmiotowe
O zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty pozostające z Zamawiającym w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności w wyborze Wykonawcy zamówienia, w szczególności pozostają w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
IV.I. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja i utrzymanie w pełnej
sprawności technicznej separatora tłuszczu zintegrowanego z osadnikiem FETT-TPS2-02,
zainstalowanego w/w budynku naszego Ośrodka przy ul. Brożka 26 w Warszawie.
IV. II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi czyszczenia separatora tłuszczu, wywóz i
zagospodarowanie powstałych w wyniku czyszczenia odpadów - zwiększenie ilości

szacowanych wywozów. Ilość wywozu w skali roku wynosi do 12 razy, w terminach
zgłaszanych telefonicznie przez Zamawiającego. Powyższe ilości są szacunkowe, Zamawiający
nie dopuszcza roszczeń Wykonawców, gdyby ilość była mniejsza od ilości opisanej w
zapytaniu.
Prace związane z czyszczeniem i wywozem odseparowanych zanieczyszczeń powinny być
dokonywane przez firmę posiadającą upoważnienie właściwych władz do odbioru i utylizacji
odpadów niebezpiecznych powstających w separatorach tłuszczu. Obowiązkiem
eksploatatora urządzenia jest kontrola ilości nagromadzonych zanieczyszczeń. W przypadku
stwierdzenia ilości zanieczyszczeń zbliżonej do ich maksymalnej pojemności gromadzenia,
eksploatator zgłasza do serwisanta konieczność opróżnienia osadnika.
W przypadku separatorów tłuszczu wymagane jest co dwa tygodnie (nie rzadziej niż raz na
miesiąc- zgodnie z PN-EN 1825-2) – usunięcie nagromadzonych zanieczyszczeń, natomiast
nie rzadziej niż raz na kwartał generalne czyszczenie.

W ramach serwisu przewiduje się:
Opróżnienie separatora z odbiorem odpadu wozem asenizacyjnym, którym odpad
jest przekazywany do utylizacji. Po wyczyszczeniu urządzenie zalewane jest czystą
wodą hydrantową i uruchamiane.
W skład opisanych czynności wchodzą m.in.:
 konserwacja elementów składowych separatora,
 usunięcie odpadów,
 kontrola elementów wewnętrznych i zewnętrznych urządzenia,
 płukanie, czyszczenie urządzenia i napełnienie wodą zapewniona przez
zamawiającego,
 wypełnienie wymaganych przepisami dokumentów, transport do zakładów
zajmujących się utylizacją.
Separator posiada układ opróżniania wyprowadzony na zewnątrz budynku. Zamawiający jest
zobowiązany do udostępnienia urządzenia w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach
8.00-15.00 w dni robocze.
V. Opis sposobu przygotowania oferty
Wykonawca powinien przygotować ofertę w oparciu o niniejsze zapytanie ofertowe a także
w oparciu o posiadane doświadczenie zawodowe. Ofertę należy przedstawić na formularzu
ofertowym
/Załącznik nr 1/ załączonym do niniejszego zapytania (należy podać cenę brutto za całość
podać cenę za 1 wywóz, a także podpisać formularz oferty wraz z oświadczeniami). Oferta
powinna być ważna minimum 30 dni. Ofertę należy wyliczyć w oparciu o niniejsze zapytanie
ofertowe, tzn. oferta nie może zawierać mniejszego zakresu aniżeli w zapytaniu ofertowym.
Zabrania się składania ofert częściowych. Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić
wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem zamówienia, z wszelkimi niezbędnymi
kosztami, jakie Wykonawca poniesie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z
wykonawcami składającymi ofertę.

Wykonawca musi zagwarantować niezmienność cen w okresie obowiązywania umowy, która
będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r. Wykonawca poda w
formularzu oferty cenę oferty brutto za całość (do 12 wywiezień) oraz cenę jednostkową za 1
wyczyszczenie separatora.

VI. Wykonawca
Oferty mogą złożyć podmioty, które wykonują usługi w wymaganym zakresie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli
oferty, w zakresie szczegółów wykonania usługi oraz ceny. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty.
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy na całym etapie realizowania zamówienia,
należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego
podejścia do jego wykonania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania rozstrzygnięcia postępowania i
nie dokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny i zwrotu ewentualnych
kosztów sporządzenia oferty.
VII. Kryteria oceny oferty
Ocenie podlega wyłącznie oferta przygotowana wg wzoru stanowiącego Załącznik nr
1 do Zapytania ofertowego.
Do oferty należy załączyć kopię aktualnego KRS lub wypisu z EDG Wykonawcy poświadczoną
za zgodność z oryginałem.
Jedynym kryterium oceny jest cena brutto za całość zamówienia – 100%.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta spełniająca wymagania Zamawiającego,
która uzyskała najwyższą liczbę punktów wg podanego kryterium. Oferty złożone bez
wymaganych dokumentów zostaną odrzucone.
VII. Termin i miejsce składania ofert:
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują w sposób wybrany przez stronę:
pisemnie na adres:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
ul. Brożka 26
01-451 Warszawa
b) pocztą elektroniczną na adres:kierownik.stolowki@mos6.edu.pl
c) Oferty należy składać do dnia 10.02.2017r. do godz.10:00

2. Oferty powinny być opatrzone opisem:
„Świadczenie usługi stałej konserwacji i utrzymania w pełnej sprawności technicznej
separatora tłuszczu zintegrowanego z osadnikiem FETT-TPS2-02 dla
MłodzieżowegoOśrodka Socjoterapii nr 6 w Warszawie "i złożone na formularzu
ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i który przedstawi najkorzystniejszą
ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru
Wykonawcy bez podania przyczyn.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Miejsce ……………………………
data………………2017

Formularz ofertowy
Pieczęć Wykonawcy
1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 ,ul. Brożka 26, 01-451 Warszawa
2. DANE OFERENTA
Nazwa Wykonawcy składającego ofertę
Adres
Telefon kontaktowy
(umożliwiający kontakt bezpośredni)
Faks
E-mail do korespondencji:
NIP
REGON
3. OFERTA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.01.2017 r. w sprawie opróżniania
separatora tłuszczu FETT-TPS2-02 w MOS nr 6 w Warszawie w 2017 roku oferuję
należyte wykonanie zamówienia za cenę:
Cena jednostkowa netto za 1 wywóz
VAT………
Cena jednostkowa brutto za 1 wywóz
Cena oferty netto za 12 wywozów
VAT…………
Cena oferty brutto za 12 wywozów

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu
ofertowym a także w oparciu o doświadczenie zawodowe. Uważamy się za związanych

niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty. Akceptujmy istotne
postanowienia umowy załączone do zapytania ofertowego oraz zobowiązujemy się do
zawarcia umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Wykonawca funkcjonuje na rynku od ………………………………(miesiąc/rok).

Oświadczamy, że:
 zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i akceptujemy bez zastrzeżeń jego
treść;
 akceptujemy wzór Umowy stanowiący załącznik nr 2, do zapytania ofertowego;
 uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert;
Zobowiązujemy się do wykonania usługi zgodnie z wytycznymi wyszczególnionymi
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
- kopia KRS lub wypis z EDG1 Wykonawcy, poświadczone za zgodność z oryginałem,
………………………………………………………………………
czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z KRS/EDG

1

Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK nr 2
UMOWA
zawarta dnia……………….......2017 r.
pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa,Plac Bankowy 3/5,00-950 Warszawa,NIP 525-22-48-481,
reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
09.08.2016r. znak-OR.0052.4097.2016 przez Sławomira Kubicza- Dyrektora
Zwanym dalej „Zamawiającym”
Adres do korespondencji:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6, ul. Jana Brozka 26, 01-451 Warszawa

a
…………………………………………………………………………………………………………..
NIP ……………………………….…., REGON…………………+…………, PESEL…………………………….
reprezentowaną(ym) przez:
……………………………………………………………………………………………………………
zwaną(ym) dalej „WYKONAWCĄ",
zwanymi dalej wspólnie „Stronami”.
Umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych ( tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 907) na podstawie art. 4 pkt 8 tej
ustawy.
§1
PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC
1. Przedmiotem umowy jest: świadczenie usług czyszczenia separatora tłuszczu FETTTPS2-02, wywóz i zagospodarowanie powstałych w wyniku czyszczenia odpadów.
2. Do zadań Wykonawcy należy w szczególności:serwis separatora substancji
tłuszczowych zintegrowanego z osadnikiem 4 razy w roku (w terminie obowiązywania
umowy będzie to 1 serwis w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego).

3. Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznego czyszczenia separatora substancji
tłuszczowych wraz z jego wymyciem, usunięciem osadów i przewiezieniem odpadów
do miejsca utylizacji, w ustalonych z Zamawiającym terminach po zgłoszeniu
telefonicznym lub pisemnym.

§2
CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY I SPOSÓB ROZWIĄZANIA
1. Umowa obowiązuje od ……………………….. i jest zawarta do dnia 31.12.2017r.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 30-dniowego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
§3
CENNIK USŁUG
Odpłatność za zlecane usługi serwisowe wynosi:
1. Jednorazowy serwis separatora tłuszczu z osadnikiem FETT TP2-02 – wynosi …..……
zł brutto.
2. Maksymalna kwota serwisu przy założeniu wykonywanych usług serwisowych raz w
miesiącu wyniesie nie więcej niż
………… ..….zł netto. Podatek VAT: …….….zł.
Wartość brutto: ……………. zł.
3. Łączna wartość przedmiotu umowy nie może być wyższa niż ……....…….. zł brutto z
zastrzeżeniem zapisów, o których mowa w § 2.
4. Ceny zawierają koszty usługi czyszczenia, koszty utylizacji odpadu oraz koszty
transportu do miejsca unieszkodliwienia.
5. Ilość odpadu będzie każdorazowo określana na podstawie kwitów wagowych z
miejsca utylizacji oraz wartości wyeksponowanych na kartach przekazania odpadu.
§4
POZOSTAŁE WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG
1. Czyszczenie separatorów odbywa się według ustalonego harmonogramu na żądanie
Zamawiającego.
2. Osobami prowadzącymi nadzór techniczny nad w/w zakresem prac:
ze strony Wykonawcy jest:
…………………………………………………………..…………….
Zamawiający wyznacza jako osobę kontaktową :
…………………………………….......................................

3. Każda usługa będzie zarejestrowana na jednorazowym zleceniu wykonania i odbioru
usługi, podpisem osób upoważnionych.
4. Z każdej usługi zostanie sporządzony protokół z opisem wykonanych czynności i
technicznego przeglądu urządzenia.
5. Łącznie z fakturą Zamawiający otrzyma komplet dokumentów związanych z
ewidencją, utylizacją i obrotem odpadami zgodnie z Ustawą o Odpadach z 27
kwietnia 2001 r. (Dz.U.Nr.62 poz.628, ze zmianami),oraz Rozp. Min. Środowiska z
dnia 8. grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr.152 poz.1736, ze zmianami) w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
6. Prace związane z czyszczeniem separatorów zostaną wykonane zgodnie z
dokumentacją techniczną i instrukcją bezpiecznej obsługi dostarczonej
Zamawiającemu przez producenta.
7. Pracownicy wykonujący serwis są przeszkoleni w zakresie obsługi separatorów.
§5
WYSTAWIENIE I ZAPŁATA FAKTURY
1. Wykonawca wystawi fakturę za wykonaną usługę i załączy kopie potwierdzonego
zlecenia usługi.
Nabywca/ Podatnik
Miasto Stołeczne Warszawa,Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa NIP 525-22-48-481
Płatnik/ Odbiorca:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6,
ul. Jana Brożka 26,
01-451 Warszawa
2. Należność z tytułu faktury Zamawiający będzie regulował w terminie 21 dni od daty

otrzymania, przelewem na konto Wykonawcy nr:
……………………………………………………………….

§6
1. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca oświadcza, że jest znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w
szczególności dotyczącego go dane identyfikujące przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publiczne j(Dz.U. z 2001 nr 112 poz.
1198 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy
(ewentualnie z zastrzeżeniem ust.2).

3. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1,
zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie
obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
– również w zakresie firmy.

§7
INNE POSTANOWIENIA
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Ewentualne spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie powszechnym,
stosownym do miejsca siedziby Zamawiającego.

§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

