
 
 

 
 Wrocław, 16.08.2017r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
na Wykonanie badania dotyczącego inwentaryzacji ilości zdeponowanych odpadów 

eksploatacyjnych powstających przy wydobywaniu i przeróbce surowców skalnych na 

terenie województwa dolnośląskiego w latach 2010 – 2016 w czynnych zakładach 

górniczych realizowanego w ramach projektu CircE (European regions toward circular 

economy) w ramach programu INTERREG Europe  

 
 
I. Zamawiający  
 
Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  
Ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14  
50-411 Wrocław  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia  
 
na podstawie art. 6a z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz.2164 ze zm.).  
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
  
Rozdział 5 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Umowy, który stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania oraz Załącznik nr 1 do Umowy.  
IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia  
 
Przedmiot umowy powinien zostać wykonany w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.  
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu 
 
Rozdział 6 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Umowy, który stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania oraz Załącznik nr 1 do Umowy.  
 
VII. Kryteria wyboru oferty 
 
 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  
 
Cena – 100 % (100 % = 100,00pkt)  



 
 

 
W kryterium „Cena” ocenie poddana zostanie zaproponowana przez Wykonawcę cena 
brutto za realizacje całości zamówienia. 
 
 
2. Punktacja za kryterium „Cena” zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku w następujący sposób:  
 

 
 
gdzie:  
C  – punkty za kryterium „Cena” przyznane badanej ofercie  
Cmin. – najniższa cena spośród ocenianych ofert  
Cn. – cena oferty badanej  
 
 
3. Niniejsze zamówienia udzielone zostanie temu Wykonawcy, którego oferta uznana została 
za najkorzystniejszą, tj. uzyskała największą liczbę punktów spośród ocenianych ofert.  
 
 
VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:  

1. Termin składania ofert upływa dnia 25 sierpnia 2017 r. o godzinie 15.00.  

2. Oferty muszą zawierać: 

•  „Ofertę Wykonawcy”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, 

• Dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę wymaganego w pkt. VI 
wykształcenia, wiedzy i doświadczenia (np.: referencje, protokoły odbioru, umowy itp.) w 
formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.  

3. Oferty można składać:  

•w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Wydziału Gospodarki – pok. 411, ul. Walońska 
3-5, 50-413 Wrocław  

lub  
 
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres agnieszka.maslinska@dolnyslask.pl   
 
 
IX. Dane osób do kontaktów:  
 
Agnieszka Maślińska-Zając, Wydział Gospodarki, e-mail: agnieszka.maslinska@dolnyslask.pl   
Justyna Lasak, Wydział Gospodarki, e-mail: justyna.lasak@dolnyslask.pl  
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X. Informacje dodatkowe:  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w ustawie Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 za zm.).  

3. W przypadku gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną 
mniej niż 2 ważne oferty, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o 3 dni robocze, tak 
aby można było porównać co najmniej 2 ważne oferty, a w przypadku nie wpłynięcia 
wymaganej ilości ofert ww. przedłużonym terminie, dokonuje wyboru dowolnego 
wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym 
będącym podstawą wyłonienia wykonawcy.  

4. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi Wykonawców, 
zamieszczając informację na stronie internetowej www.bip.umwd.dolnyslask.pl oraz prześle 
do nich informację drogą elektroniczną.  

5. Zamawiający informuje, że obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się  
z oferentami za pomocą poczty elektronicznej. 
 
6. Zamówienie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
INTERREG Europa.  
 
 


