Warszawa 2021-09-13

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):
Opracowanie koncepcji organizacji Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (dalej
PSZOK) planowanego na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st.
Warszawie Sp. z o.o. przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zlecenia należy wykonać przy uwzględnieniu załączonych do zapytania wytycznych
p.n. „Prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie m.st.
Warszawy – opis przedmiotu zamówienia”.
Koncepcja powinna obejmować:
- organizację ruchu pojazdów;
- przebudowę/rozbudowę dróg wewnętrznych;
- lokalizację wag opraz kontenera obsługi;
- rozmieszczenie kontenerów/pojemników na odpady;
- zasilenie obiektów w energię elektryczną;
- ogrodzenie terenu;
- likwidację zbędnych/kolidujących elementów zagospodarowania terenu.
Koncepcja powinna zostać sporządzona w pięciu egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej.
Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji na obiekcie.
Wymagania stawiane Wykonawcom:
1.

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego do wykonania
przedmiotu zamówienia samodzielnie lub dysponowanie odpowiednim zespołem osób.

3.

Przedmiot zlecenia należy wykonać z należytą starannością według najlepszej wiedzy i
doświadczenia, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz obowiązującymi normami.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 2021-10-20.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-09-20 o godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Ryszard Kuna
Tel. kontaktowy: 663 661 303
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: zun@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
cena - 100%

Zapraszamy do składania ofert.

