
GMINA TURAWA 
siedziba: Urząd Gminy w Turawie 
46 – 045 Turawa 
ul. Opolska 39C 
www.turawa.pl 

                       e – mail: ug@turawa.pl 

  Turawa, dnia 2 września 2021 r. 

OŚ.I.7031.1.2021  

                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Niniejsze zapytanie dotyczy zamówienia na kwotę  nieprzekraczającą wartości 130 000,00 zł netto 

Wójt Gminy Turawa zaprasza do zaprasza do składania ofert cenowych na odbiór, transport  
i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych, siatki  
i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Turawa,  
w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. 

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania właściwego zaproszenia do złożenia oferty 
cenowej do Wykonawców, którzy przekażą Zamawiającemu szacunkową wartość zamówienia. 

 
Zamawiający :                                                                              Nabywca: 
Gmina Turawa                                                                              Gmina Turawa 
ul. Opolska 39c                                                                             ul. Opolska 39c  
46-045 Turawa                                                                              46-045 Turawa 
NIP: 991-04-51-595,                                                                     NIP: 991-04-51-595, 
REGON: 531413320                                                                      REGON: 531413320 
 
adres do korespondencji:  
 Urząd Gminy Turawa  
 ul. Opolska 39c  
 46-045 Turawa 
 tel. 77 4212 072  
 fax. 77 4212 073 
 

1. ZAMAWIAJĄCY : 
   Gmina Turawa 
   ul. Opolska 39c 
   46-045 Turawa 
   www.turawa.pl  
   ug@turawa.pl 
 

 

http://www.turawa.pl/
mailto:ug@turawa.pl
http://www.turawa.pl/
mailto:ug@turawa.pl


2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : 
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  

z działalności rolniczej na terenie Gminy Turawa, poprzez: 

1. Kompleksowy odbiór oraz przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej, w tym: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania 
balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z miejsca wskazanego w Gminie Turawa,  
w ilości: 26 649 kg. 

2. Szacunkowa masa odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwianiu została 
ustalona na podstawie złożonych przez zainteresowanych Wnioskodawców – producentów 
rolnych i wynosi: 26 649 kg, na poszczególne odpady: 
1) odpady z folii rolniczej – 16 645 kg, 
2) odpady z siatki i sznurka do owijania balotów – 3 725 kg, 
3) odpady z opakowań po nawozach – 1 914 kg, 
4) odpady typu worki Big Bag – 4 365 kg 

    Ilość odpadów ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie. 
 

3. Przyjmowanie, ważenie, odbiór i załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej z miejsca wskazanego przez Gminę Turawa, do którego 
rolnicy zobowiązani będą dostarczyć odpady we własnym zakresie; 

4. Ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań 
po nawozach i typu Big Bag ma się odbywać w obecności rolnika oraz przy użyciu własnych 
oraz posiadających legalizację urządzeń. Nośność wagi: dokładność od 1 kg. Koszty ważenia 
odpadów ponosi Wykonawca;  

5. Uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów; 
6. Transport odebranych odpadów: folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań 

po nawozach i typu Big Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwiania środkami transportu 
posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów; 

7. Transport odpadów należy wykonać z zachowaniem przepisów o przewozie drogowym,  
w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska;  

8. Rozładunek i przekazanie odpadów: folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, 
opakowań po nawozach i typu Big Bag do miejsca odzysku i unieszkodliwiania; 

9. Załadunek, odbiór i pakowanie odpadów powinien nastąpić przy użyciu własnych urządzeń 
 i maszyn do tego przystosowanych; 

10. Ustalenie daty i godziny odbioru odpadów jest obowiązkiem Wykonawcy, przy czym ustalenie 
terminu winno się odbyć w porozumieniu z Zamawiającym; 

11. Odpady powinny być zagospodarowane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania  
z odpadami. W przypadku przekazania odpadów do odzysku jak i do unieszkodliwiania, 
instalacja musi posiadać odpowiednie decyzje zezwalające na prowadzenie działalności w tym 
zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

12. Odbiór odpadów winien następować na podstawie protokołów odbioru odpadów: folii 
rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag spisanych 
z każdym Wnioskodawcą  (rolnikiem) dostarczającym odpady. Protokół powinien obejmować 
następujące dane: 

1) imię i nazwisko Wnioskodawcy dostarczającego odpady/ właściciela odpadów,  
2) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady: folii rolniczej, siatki i sznurka do 

owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, 
3) datę odbioru, 
4) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na rodzaj odbieranego odpadu: folie rolnicze, 

siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag, 
5) podpis Wnioskodawcy dostarczającego odpady/ właściciela odpadów, 
6) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę, 



7) pieczęć firmową Wykonawcy; 
13. Po wykonaniu usługi obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oświadczenia o prawidłowości 

wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu, z zachowaniem właściwych przepisów 
technicznych i sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;  

15. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu: 
oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla każdego  
z Wnioskodawców/rolników, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do 
owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, poddanych odzyskowi lub 
unieszkodliwieniu oraz zaświadczenia/zaświadczeń potwierdzających recykling lub 
zaświadczenia/zaświadczeń potwierdzających inne niż recykling procesy odzysku; 

16. Po zakończeniu przedsięwzięcia Wykonawca przedstawi dla Zamawiającego: 
1) wygenerowane z systemu BDO karty przekazania odpadów do docelowej instalacji  

(w statusie z potwierdzonym transportem), wraz z ich zbiorczym zestawieniem (w przypadku 
przejęcia odpadów z terenu Gminy Turawa przez podmiot zajmujący się wyłącznie 
zbieraniem odpadów), 

2) wygenerowane z systemu BDO i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie kart 
ewidencji odpadów potwierdzające przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub 
przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwienia, wraz z ich zbiorczym 
zestawieniem, 

3) wygenerowane z systemu BDO i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 
ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie 
unieszkodliwienia lub odzysku, wraz z ich zbiorczym zestawieniem, 

4) zbiorcze sprawozdanie zawierające: adresy Wnioskodawców/gospodarstw rolnych, z których 
dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie 
rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag; 

17. W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego 
stanu  prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem:  

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  
2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

18. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi odpadów zgodnie z ofertą 
cenową, z zastrzeżeniem iż Gmina Turawa pokrywa koszty do ilości podanych w niniejszym 
Zapytaniu ofertowym; 

19. Faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego na podstawie ilości odebranych odpadów  
z działalności rolniczej, wskazanej do odbioru w niniejszym Zapytaniu ofertowym, 
pomnożonej przez cenę jednostkową wskazaną w ofercie cenowe;.  

20. W przypadku przekroczenia przez Wnioskodawcę /rolnika wagi odpadów podanej przez 
Zamawiającego na podstawie ilości zgłoszonych do odbioru przez Wnioskodawców, 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić w trakcie prac o tym fakcie 
Wnioskodawcę/rolnika i w przypadku odbioru nadwyżki spisać odrębny protokół odbioru na 
podstawie, którego nastąpi odrębne rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a właścicielem 
odpadów. Faktura na w/w przekroczenie (nadwyżkę) ma być wystawiona na właściciela 
odpadów. 

 

 

 



3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA :  
Planowany termin realizacji zamówienia wraz z doręczeniem dokumentacji objętej umową: od daty 
podpisania umowy do 30.06.2022r., z zastrzeżeniem że prace odbioru, zbierania, transportu, 
odzysku i unieszkodliwiania: do 31.05.2022 r., natomiast przekazanie kompletnej dokumentacji 
objętej przedmiotem zamówienia do dnia 30.06.2022 r. 

 

4.DODATKOWE INFORMACJE 
1) Prace związane z usuwaniem usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  

z działalności rolniczej na terenie Gminy Turawa zostały zgłoszone przez 
zainteresowanych Wnioskodawców t.j. mieszkańców Gminy Turawa i będą realizowane  
z udziałem dotacji środków NFOŚiGW  w Opolu w ramach programu priorytetowego 
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”  

2) Zamawiający nie poniesie kosztów z tytułu zwiększenia ilości odpadów (nadwyżki).  
3) W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy/ rolnika z realizacji zadania objętego 

zamówieniem, następuje obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy o wartość wynikającą  
z oferty cenowej Wykonawcy.  

4) Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 
1) formularz ofertowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego 

zapytania. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. SPOSÓB OBLICZENIA CENY: 
1. W ofercie należy podać cenę za wykonanie całości zamówienia, a także ceny jednostkowe za 

odbiór 1 Mg poszczególnych odpadów: folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów 
oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag. 

2. Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia wynikające wprost z obowiązujących przepisów oraz postawionych przez   
Zamawiającego wymogów. 

 
7. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:  

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.09.2021 r. do godziny 12.00. - w siedzibie 

Zamawiającego - w Sekretariacie Urzędu Gminy w Turawie ul. Opolska  39c, piętro  I-sze, pokój nr 30 

(w przypadku wersji papierowej – liczy data wpływu do Urzędu Gminy Turawa) lub e-mailem na 

adres: ug@turawa.pl z adnotacją: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  

z działalności rolniczej na terenie Gminy Turawa”.  

Szczegółowych informacji udzielają: Pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony 

Środowiska  i Rolnictwa, tel. 77 4212072 wew. 105, 123  – w zakresie  merytorycznym. 

 
 
         Wójt Gminy Turawa 

/-/ Dominik Pikos  
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  

mailto:ug@turawa.pl

