Warszawa 2020-09-11

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
AKTUALIZACJA KONCEPCJI TECHNICZNO-PLANISTYCZNEJ ORAZ ZŁOŻENIE WNIOSKU O
WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ WRAZ Z RAPORTEM O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Opis przedmiotu zamówienia:
I. I.Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja dokumentacji pn. „Koncepcja techniczno-planistyczna
dla Przedsięwzięcia budowy Centrum Recyklingu i Edukacji Ekologicznej" oraz przygotowanie
i złożenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji Środowiskowej wraz z wszystkimi wymaganymi
prawem załącznikami, w tym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla
instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych selektywnie - Centrum
Recyklingu i Edukacji Ekologicznej na terenie nieruchomości będącej własnością Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. przy ulicy Kampinoskiej 1 w Dzielnicy
Bielany w m.st. Warszawa wraz z konsultacjami społecznymi.
Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:

1. Aktualizacja dokumentacji pn. „Koncepcja techniczno-planistyczna dla Przedsięwzięcia budowy
Centrum Recyklingu i Edukacji Ekologicznej" (dalej jako: koncepcja);
2. Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji Środowiskowej wraz
z wszystkimi wymaganymi prawem załącznikami, w tym raportem o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko dla instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych
zebranych selektywnie - Centrum Recyklingu i Edukacji Ekologicznej (dalej jako: Przedsięwzięcie)
na terenie nieruchomości będącej własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st.
Warszawie Sp. z o.o. przy ulicy Kampinoskiej 1 w Dzielnicy Bielany w m.st. Warszawa.

Kompletny wniosek oznacza taki wniosek, który umożliwi formalne wszczęcie postępowania
w sprawie wydania Decyzji Środowiskowej.
Przedsięwzięcie, którego dotyczy przedmiot zamówienia obecnie obejmuje:
a. Instalację do sortowania odpadów papieru, plastiku, metalu oraz szkła o mocy przerobowej
120 tys. Mg/rok z możliwością zwiększenia do 150 tys. Mg/rok,

b. Instalację do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych wraz z punktem przygotowania
odpadów do ponownego użycia w ilości 65 tys. Mg/rok,
c. Instalację do przetwarzania odpadów zielonych w ilości 35 tys. Mg/rok z możliwością
zwiększenia do 40 tys. Mg
d. Instalacje doczyszczania frakcji tworzyw sztucznych na potrzeby recyklingu chemicznego
w ilości 20 tys. Mg/rok,
e.Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
f. Części edukacyjnej dotyczącej ekologii i przetwarzania odpadów.
Zadanie nr 1 polegać będzie na wyłączeniu z koncepcji Eko-elektrociepłowni i włączeniu w jej
miejsce instalacji doczyszczania frakcji tworzyw sztucznych na potrzeby recyklingu chemicznego w
ilości 20 tys. Mg/rok. Do niniejszego zapytania zostają dołączone wybrane fragmenty koncepcji –
załącznik nr 1.
Pełen opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
Wykonawca jest zobligowany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami, przy zachowaniu najwyższej staranności.
II.Termin realizacji zamówienia:
Na zadanie nr 1 Zamawiający przewiduje termin realizacji – 45 dni od dnia podpisania umowy;
Na zadanie nr 2 Zamawiający przewiduje termin realizacji – maksymalnie do dn. 30.12.2020 r.

III.Kryteria oceny ofert
Zamawiający podczas oceny ofert będzie stosował następujące kryteria:
a. Cena brutto oferty- 70%
Obliczenie punktów przyznanych ofercie za kryterium „Cena brutto oferty” nastąpi według
następującego wzoru:
C=Cmin/Cb*100*0,7
gdzie:
C – liczba punktów (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium Cena brutto oferty,
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Cb – cena brutto badanej oferty.

b. Termin wykonania zadania nr 2 – 30%
i. Wykonawca, który zadeklaruje wykonanie zadania nr 2 przed upływem dn. 30.12.2020 r. ale

nie przed upływem dn. 21.12.2020 r. - otrzyma 10 pkt;
ii. Wykonawca, który zadeklaruje wykonanie zadania nr 2 przed upływem dn. 21.12.2020 r., ale
nie przed upływem dn. 14.12.2020 r. - otrzyma 20 pkt;
iii. Wykonawca, który zadeklaruje wykonanie zadania nr 2 przed upływem dn. 14.12.2020 r. –
otrzyma 30 pkt.

IV. Sposób składania ofert :
- drogą mailową na adres: jrp@mpo.com.pl ;
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43.
Oferty należy sporządzić wg wzoru w Załączniku nr 2 – Formularz Cenowy.
Termin składania ofert upływa w dniu 17.09.2020 r. o godzinie 15:00
Osoba upoważniona do kontaktu:
Osoba do kontaktu z ramienia komórki merytorycznie odpowiedzialnej za przedmiot zamówienia:
Anna Skarbek-Żabkin – 22 391 02 41, email: anna.skarbek-zabkin@mpo.com.pl
Załączniki:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia;
2. Formularz Cenowy.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2020-09-17 o godz. 15:00
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: jrp@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43
Zapraszamy do składania ofert.

