
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Skarbimierz

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKARBIMIERZ

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412728

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: PARKOWA 12

1.5.2.) Miejscowość: Skarbimierz-Osiedle

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-318

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 0774046600

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: ug@skarbimierz.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarbimierz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Skarbimierz

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f8e0e65-876d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.2022U

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.5.) Wartość zamówienia: 325  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Skarbimierz. Cena
jednostkowa za tonę to 325 zł netto. Zamówieniu udzielone zostanie spółce należącej do Gminy Skarbimierz - EKO-
Skarbimierz ul. Akacjowa 9 49-318 Skarbimierz

3.10.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - - Usługi



4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt
12 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego, o którym mowa w art 4 i art 5 ust 1 pkt 1 innemu zamawiającemu, o
którym mowa w art 4 i art 5 ust 1 pkt 1 który sprawuje kontrolę nad zamawiającym udzielającym zamówienia, lub innej
osobie prawnej kontrolowanej przez tego samego zamawiającego

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): EKO-
SKARBIMIERZ

5.1.2.) Ulica: Akacjowa 9

5.1.3.) Miejscowość: Skarbimierz-Osiedle

5.1.4.) Kod pocztowy: 49-318

5.1.5.) Województwo: opolskie

5.1.6.) Kraj: Polska

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - - Usługi


	Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Skarbimierz
	SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKARBIMIERZ
	1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412728
	1.5.) Adres zamawiającego:
	1.5.1.) Ulica: PARKOWA 12
	1.5.2.) Miejscowość: Skarbimierz-Osiedle
	1.5.3.) Kod pocztowy: 49-318
	1.5.4.) Województwo: opolskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski
	1.5.7.) Numer telefonu: 0774046600
	1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: ug@skarbimierz.pl
	1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarbimierz.pl
	1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Nazwa zamówienia:
	2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f8e0e65-876d-11ed-b4ea-f64d350121d2
	2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie
	2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

	SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	3.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.2022U
	3.3.) Rodzaj zamówienia
	3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	3.5.) Wartość zamówienia: 325  PLN
	3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	3.10.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

	SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
	4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
	4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

	SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
	5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
	5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): EKO-SKARBIMIERZ
	5.1.2.) Ulica: Akacjowa 9
	5.1.3.) Miejscowość: Skarbimierz-Osiedle
	5.1.4.) Kod pocztowy: 49-318
	5.1.5.) Województwo: opolskie
	5.1.6.) Kraj: Polska



