
Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 € -bez zastosowania uPzp 
Nr postępowania 19/PT/2018 

 

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy    
www.myslecinek.pl                                                                                                                                                                                    1 z 2 

 

Bydgoszcz 17.12.2018 r. 
 

 

OGŁOSZENIE - usługi 
 
 
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza 

postępowanie wg procedury uproszczonej - poniżej 30 000€-bez zastosowania ustawy na usługi 

pn.: Wywóz płynnych odpadów komunalnych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych 

na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy.  

I. ZAMAWIAJĄCY:mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm                                                                                       

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy   

ul. Gdańska 173-175 

85-674 Bydgoszcz 

tel. 052/ 328-00-09 

fax 052/ 328-00-24 

strona: www.myslecinek.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Wywóz płynnych odpadów komunalnych w ilości do 900 m3 ze zbiorników bezodpływowych 

z następujących obiektów na terenie LPKiW  : 

- Park Rozrywki  

- Ogród Zoologiczny  

Wywóz płynnych odpadów komunalnych będzie następował po uprzednim wezwaniu 

telefonicznym  przez Zleceniodawcę. Najpóźniej w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. 

 
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Od  daty podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

30 dni 

V.KRYTERIUM OCENY OFERT: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym 

kryterium oceny: 

za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną za 1m3 brutto za 

szacunkową ilość odpadów płynnych tj. do 900m3 przedmiotu zamówienia. 

http://www.myslecinek.pl/
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VI. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia:  

a) aktualnego odpisu właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, (kopia potwierdzona za zgodnością z oryginałem). 

Zamawiający przewiduje możliwości uzupełnienia, brakujących w ofercie informacji i 

dokumentów, poprawy omyłek rachunkowych, pisarskich, dopuszcza się występowanie do 

Wykonawcy, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. W przypadku braku skutecznego 

doręczenia odpowiedzi na wezwanie, nastąpi odrzucenie oferty. W takim przypadku komisja 

przetargowa przeanalizuje zawartość następnej w kolejności oferty posiadającej najniższą 

wartość brutto. 

VII.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferty z ceną należy skutecznie dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  

„Wywóz płynnych odpadów komunalnych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na 
terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy.”, 
do sekretariatu LPKiW, do dnia 21.12.2018 r., do godz. 900 na adres: 

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy 

ul. Gdańska 173-175 

85-674 Bydgoszcz 

Otwarcie ofert, jawne dla oferentów, nastąpi w dniu 21.12.2018 r. o godz. 9.30 w świetlicy 

LPKiW, I piętro (teren bazy technicznej) ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz. 

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.myslecinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego 

postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym. 

Zał. 1 – formularz ofertowy 

Zał. 2 – wzór umowy 

Zał. 3 – klauzura RODO 

 
 

Sporządził:       Zatwierdził: 


