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Twardogóra, dnia 08.02.2021 r.      
                                                       

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł w ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze (Zarządzenie nr 1/2021 Prezesa 
Zarządu ZGK S. z o.o. w Twardogórze z dnia 04.01.2021 r.) – ZGK sp. z o.o. w Twardogórze  zaprasza do 
złożenia oferty na: 

 
Dostawę worków LDPE do selektywnej zbiórki odpadów 

 
1. Dane Zamawiającego:  

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze, ul. Wrocławska 15,  
tel. 71 315-80-60, e-mail: sekretariat@zgk.twardogora.pl  
 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  
Dostawa ok. 290.000 szt. nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów wykonanych z foli LDPE 

3. Opis wymagań Zamawiającego:  
 

1) worek foliowy w kolorze żółtym do selektywnego zbierania tworzyw sztucznych i metali,  
o grubości 0,035 i wymiarze 700x1050 – ok. 130.000 szt. 

2) worek foliowy w kolorze niebieskim do selektywnego zbierania papieru, o grubości 0,04  
i wymiarze 700x1050 – ok. 40.000 szt. 

3) worek foliowy w kolorze zielonym do selektywnego zbierania szkła, o grubości 0,06  
i wymiarze 500x1050 – ok. 40.000 szt. 

4) worek foliowy w kolorze brązowym do selektywnego zbierania bioodpadów, o grubości 
0,06 i wymiarze 700x1050 – ok. 80.000 szt. 

5) każdy worek musi posiadać otwory u góry i taśmę do ich zawiązywania oraz nadruk zgodny 
ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. 

6) Przedmiot zamówienia będzie dostarczany partiami na koszt Wykonawcy do Zakładu 
Gospodarki  Komunalnej Sp. z o.o w Twardogórze przy ul. Wrocławskiej 15 od poniedziałku 
do piątku od 6:00 do 14:00 na podstawie faksowego lub e-mailowego zamówienia 
Zamawiającego złożonego Wykonawcy z 5 dniowym wyprzedzeniem (dni robocze). 

7) Wielkość każdej partii - od 10.000 szt. do 20.000 szt. worków w różnych kolorach. 
 

4. Kryteria oceny ofert:  Najkorzystniejsza oferta – oferta z najniższą ceną. 
 

5. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2021 r. 
 
6. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert. 
 
7. Termin i miejsce złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć w terminie do 12.02.2021r. do godz. 12:00,  w siedzibie Zamawiającego: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra.   
 
8. Wykaz dokumentów do oferty: 

1) Formularz ofertowy 
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2) Wydruk z Centralnej ewidencji działalności gospodarczej / KRS 
3) Zaparafowany wzór umowy – wg załączonego wzoru. 

 
9. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:  

Bogdan Gońda tel./e-mail 71 315-80-60 / b.gonda@zgk.twardogora.pl 
 

10. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania 
przyczyn.  
 

11. Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 
2019 roku Prawo zamówień publicznych. 
 

 
 
 

 

 


