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ZAPYTANIE OFERTOWE  

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 000 złotych netto, do którego nie 

stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U z 2021, poz. 1129 ze zm.) 

Wójt Gminy Turawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na następującą usługę: „Zakup i dostawa 

mini pojemników na przybory na potrzeby działań informacyjnych, edukacyjnych związanych  

z gospodarką odpadami” 

 

w ramach Projektu: „Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym” 

Typ projektu: Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką 

odpadami 

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

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : 

Zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów edukacyjnych typu edukacyjne 

mini pojemniki na przybory w ilości:  

1) 50 zestawów (łącznie) z 5–cioma kolorowymi mini pojemnikami na przybory 

(miniaturowa wersja 120 litrowego pojemnika na odpady) w kolorach: czarny/antracytowy, 

żółty, zielony, brązowy, niebieski. 

Zestawy edukacyjne są przeznaczone do przeprowadzenia kampanii społecznej dot. 

prawidłowego postępowania z odpadami.  

 

2. Termin realizacji: najpóźniej do -  30 dni, licząc od daty podpisania Zlecenia. 

3. Warunki realizacji zamówienia: 

3.1. Zamówione mini pojemniki winny być dostarczone do siedziby Zamawiającego na adres: 

Urząd Gminy Turawa ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, Sekretariat pok. 30; 

3.2. Zamawiający zastrzega możliwość późniejszego domówienia ww. produktów. 
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 4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej      

szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c 46-045 Turawa, w godzinach pracy Urzędu                          

(pon. 8.00-16.00, wt. - pt. 7.00-15.00), tel. 77 4212 072 wew. 123 lub 105, 104, fax 77 4212 

073, e-mail: ug@turawa.pl.  

Szczegółowych informacji udziela: Główny Specjalista ds. ochrony środowiska oraz Inspektor 

ds. gospodarki odpadami komunalnymi – tel. 77 4212 072 wew. 123, Pokój nr 43,  

e-mail: ekologia@turawa.pl lub odpady@turawa.pl.  

5. Kryteria wyboru:  
  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:  

1) CENA – 100%  

6. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów                  

i    oświadczeń: 

1) Wykonawca przekaże wraz z ofertą wizualizację produktów zamówienia opisanych  

w treści pkt 1 niniejszego Zapytania do wyboru przez Zamawiającego.  

Wizualizacja, o której mowa wyżej winna być dołączona do oferty.  

7. Opis sposobu przygotowania oferty:   

7.1. Oferent przedkłada ofertę na Formularzu ofertowym załączonym do niniejszego 

Zapytania ofertowego, 

7.2. Oferta powinna: 

- być opatrzona pieczątką firmową, 

- być czytelna, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres oraz siedzibę Oferenta, numer telefonu oraz NIP, 

- być podpisana przez Oferenta, 

- w ofercie realizacji ww. usług należy określić cenę w taki sposób, aby obejmowała ona 

wszystkie elementy zamówienia, uwzględniając maksymalny przewidywany przez 

Wykonawcę czas realizacji usługi, koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy i sprzętu 

i transportu oraz koszty pośrednie, a także inne koszty wymagane przepisami prawa. 

 

 

8. Miejsce i termin złożenia ofert:  

Ofertę należy złożyć do dnia:  13.10.2021 r. do godziny 15:00 elektronicznie na adres: 

ug@turawa.pl z adnotacją „Zakup i dostawa mini pojemników na przybory na potrzeby 

działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami”. 

 

             Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca dostarczył oryginał wybranej oferty w trybie 

niniejszego zapytania w formie papierowej. 

 

 

Z up. WÓJTA 

     /-/ Katarzyna Szewczyk  

       SEKRETARZ GMINY 

 

 

W załączeniu: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  
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