
                       
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Numer sprawy:  22/2019                                                                                          Mława, dnia 03.09.2019                
 

ZAMAWIAJĄCY: 
NOVAGO Sp. z o.o. 
ul. Grzebskiego 10 
06-500 Mława 
 
 
DOTYCZY:  
Świadczenia usług transportu odpadów. 
 
Wykonawca jest proszony o przedłożenie wiążącej oferty zgodnie z opisanym zakresem  
i wymaganiami. 
Ofertę handlową należy przesłać drogą elektroniczną na poniższy adres e-mail: zakupy@novago.pl 
 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA: 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę transportu odpadów o kodach 

podanych przez Zamawiającego z miejsca wskazanego do miejsca przeznaczenia. 

 Minimalna ilość ładunku w jednym kursie na jeden pojazd będzie wynosić około 20 Mg. 

 Współpraca odbywać się będzie na podstawie umowy i będzie oparta na zleceniach 

telefonicznych lub przesyłanych drogą mailową z wyprzedzeniem.  

 Wykonawca dysponuje samochodami o ładowności nie mniejszej niż 20 Mg, objętość skrzyni 

ładunkowej powyżej 90 m3/ około 20 Mg. 

 Wykonawca dysponuje minimum  jednym zestawem ciągnik siodłowy + naczepa typu ruchoma 

podłoga. 

 Naczepy zabezpieczone są przed wpływem zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz są 

szczelne i stabilne  

 Dopuszcza się złożenie oferty na wybrane kody odpadów. 

 Dopuszcza się złożenie oferty na jedną lub kilka tras.  

2.  DODATKOWE INFORMACJE: 
Wykaz tras oraz dane adresowe stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  
 
Kody odpadów 

Lp Kody odpadu Rodzaj 

1. 19 12 10 Paliwo alternatywne 

2. 19 12 12 Inne odpady 

3. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

4. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne 
niż wymienione w 17 01 06 

5. 19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) 

6. 19 05 99 Inne niewymienione odpady  (kompostowania) 
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3. TERMIN REALIZACJI:  

 Umowa na czas nieokreślony.  

 
4. WYMAGANA DATA  ZŁOŻENIA OFERTY:  

 30.09.2019r.  

 
5. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:  

 30 dni 

 
6. KRYTERIUM WYBORY OFERTY:  

 Kryterium: cena 100% za każdy przejechany km. 

 Cena indeksowana będzie w zależności od aktualnej ceny oleju napędowego. 

 
7. WARUNKI PŁATNOŚCI:  

 Fakturowanie będzie odbywało się dwa razy w miesiącu z 14 - dniowym terminem płatności od 

dnia dostarczenia faktury. 

 
8. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:  

 Kserokopię niezbędnych  uprawnień do wykonania przedmiotowego zadania tj. decyzja na 

transport odpadów. 

 Kserokopię ubezpieczenia: certyfikat kompetencji przewoźnika.  

 Proszę o załączenie potencjału wykonawczego (marka pojazdu, rodzaj naczepy, pojemność 

skrzyni ładunkowej, podstawa dysponowania). 

 Termin gotowości rozpoczęcia współpracy. 

 
9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 

 Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu cenowym (stanowiącym 

załącznik nr 1 do zapytania) podając cenę netto za każdy przejechany km. 

10. ZAPYTANIE O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia proszę przesyłać na adres e-mail: 

zakupy@novago.pl 

Zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego w trakcie całego procesu ofertowego, nie 
później jednak niż przed upływem terminu złożenia oferty.  
NOVAGO oświadcza, iż zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego, z pominięciem 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 
ze zmianami). Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania NOVAGO Sp. o.o. z do zawarcia umowy.  
UWAGA  
Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku. Nie stanowi ono zapytania ofertowego w rozumieniu 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedłożony szacunek kosztów może być podstawą  
do rozpoczęcia negocjacji w trybie poza ustawą Prawo zamówień publicznych.  
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Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków opisanych w zapytaniu ofertowym oraz  
w wymienionych załącznikach.  
NOVAGO zastrzega sobie prawo do:  

 Zakończenia postępowania ofertowego bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty na każdym 

etapie postępowania bez podania przyczyn,  

 Braku odpowiedzi na ofertę, co nie może zostać rozumiane jako przyjęcie oferty.  

 
ZAŁĄCZNIKI:  

 Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 

 Wykaz tras oraz dane adresowe – Załącznik nr 2 

 Wzór umowy – Załącznik nr 3 

 


