
 
 

 Warszawa, dnia 29 marca 2021 r. 
 

OGŁOSZENIE 
 z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  

 
 

Załączniki: 
1) Formularz ofertowy 
2) Wzór umowy  
3) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu i na rzecz 
którego działa  - Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa  
zaprasza do złożenia oferty na: 

„ Dostawę worków wykonanych z folii LDPE ” 
Zakres rzeczowy uwzględniający wszystkie informacje mogące mieć wpływ na cenę oferty jest 
określony    we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2021  r. 

Kryterium oceny: cena – 100 %   

Termin składania ofert: do dnia  14 kwietnia 2021 r.  do godz.  14.00. 

Oferty można składać: 
− drogą pocztową na adres:  Zarząd Oczyszczania Miasta; ul. Aleje Jerozolimskie 11/19;  

00-508 Warszawa; 
− dopuszcza się możliwość złożenia oferty w sekretariacie Zarządu Oczyszczania Miasta;                     

Al. Jerozolimskie 11/19; 00-508 Warszawa  pok. 303. 
Do oferty należy dołączyć jako próbkę po 1 szt. każdego rodzaju worka. Próbki będą podstawą 
do oceny zgodności oferowanych worków z opisem przedmiotowym zamówienia. Próbki nie 
podlegają zwrotowi. 
 
Oferta będzie rozpatrywana przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający otrzyma ją w terminie 
składania ofert określonym w ogłoszeniu.  

Komórka organizacyjna Zarządu Oczyszczania Miasta realizująca zamówienie: 
Dział  Eksploatacji 
Osoby do kontaktu: 
 Magdalena Zabłocka tel. 22-277-04-12, e-mail: zablocka@zom.waw.pl 
 Michał Kopecki tel. 22-277-04-52, email: kopecki@zom.waw.pl 
 
Informacje dodatkowe: 

1. Wykonawca musi złożyć wypełniony  formularz ofertowy wraz z próbkami worków. 
2. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z ogłoszeniem. 
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 
4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert Zamawiający poinformuje na stronie internetowej 

Zarządu Oczyszczania Miasta, na której zostało zamieszczone ogłoszenie, o wyborze 
najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia bez podania przyczyn. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania Ogłoszenia w każdym czasie (w tym po 

upływie terminu składania ofert) bez podawania przyczyn. 
7. W sprawach nieujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 



Załącznik nr 1 do ogłoszenia                                                                       

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

 
Wykonawca: ............................................……………………………..………………………………………………………… 

 ................................................ ………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………….…………………………………... 

REGON:…………………………………………….…..………NIP:……………………..………………………………………….. 

tel. ………………………..…………. e-mail ……………………………………..…………………… 

 
W  odpowiedzi na OGŁOSZENIE z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych na „Dostawę worków wykonanych z folii LDPE”. 
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

1. Za cenę ofertową brutto (Lp. 5, kol. Wartość z  VAT) ………………………………………..……………... 

zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. 
Rodzaj 
worka z 

folii LDPE 

Grubość 
[mm] 
min. 

Wymiary  
[mm] 

Ilość 
sztuk 

Cena 
jednostkowa 

bez VAT  
[zł] 

Wartość  
bez VAT  

 
[zł] 

Stawka 
VAT 

Wartość z VAT 
 

 [zł]  

1 poj. 120 l 0,08 700x1100 83000   23%  

2 
poj. ok. 

180 l 
 0,08 

 Głębokość 
1000, 

obwód w 
granicach 

1760-1800 

100   23%  

3 poj. 60 l 0,03 600x800 2000   23%  

4 poj. 35 l 0,02 500x600 5000   23%  

5 
  

RAZEM = CENA OFERTOWA 
 X   

 
2. Do oferty załączamy  po 1 szt. każdego rodzaju worka. 

 
3. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego, na warunkach określonych w ogłoszeniu. 
 
 

................................................, ......................... 2021 r.                                      ........................................................................ 
                     (miejscowość)                                       (data)                                                                                                                         (podpis uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li) firmy/wykonawcy) 



 
 
Umowa   000z  2021 r. w Warszawie 
po  
 

, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, w ramach 
  Zar  Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 

11/19, 00-508 Warszawa, zwanym dalej  reprezentowanym na podstawie 
Prezydenta m.st. Warszawy nr GP-0158/1295/08 z dnia 23.04.2008 r., przez:  
 

 Ta  Dyrektora yszczania Miasta, a 
 
Panem . zam. .., 00-000 ., PESEL . cym 

.w  przy ul. , 00-000 
.., zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia ospodarczej, 

NIP . zwanym dalej .  
1 

[Przedmiot umowy] 
 

Przedmiotem umowy jest dostawa 
odpady zgodnie z  Worki powin onane z czarnej folii LDPE, dwuwarstwowej, 
ze wzmocnionym zgrzewem .  

 
2 

zywania] 

 do 30 listopada 2021 roku.  
 

3 
[Warunki wykonania umowy] 

cy  do dostawy   w z 1 na adres na terenie  
m. st. Warszawy tj. ul. Annopol 4b wania, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych 

 na adres e-mail Sprzedaj  tj. 
..  

ie m. st. Warszawy. Wskazana  
 maksymalnie ania 

umowy.  
 

[Wynagrodzenie] 

1. Wynagrodzenie Sprzedaj cji  ...  
: tych . 00/100 ). 

2. brutto 
owa ulega automatycznemu rozw zaniu bez  atkowych 

   

3.  , 
niewadliwego towaru zgodnie z Kupuj cego na podstawie cen jednostkowych  
z  nr 1 do umowy.  

4. liczby dostarczonych  i ich cen 
jednostkowych   zgodnie z zam dzie 

azowo , podpisanym przez obie strony,  
 

5.  za dostarczone worki wystawi zgodnie z ymi przepisami faktury VAT, gdzie 
 

a. Naby  
Miasto ne Warszawa  
Plac Bankowy 3/5  
00-950 Warszawa  
NIP: 525-22-48-481  

b.  
 

Al. Jerozolimskie 11/19  
00-508 Warszawa  



 

2

c. Numer o rcia umowy 

d. Numer rachunku bankowego przeznaczonego do ob stosowaniem 
 

20 r. poz. 106 zm.) -  w przypadku Spr ego 
zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.  

oraz dostarczy je: 
-na adres: Za -508 Warszawa, 
-elektronicznie  

6.   za 
p rednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) oraz nieposi  
nadanego przez . 

7.  
Fakturowania (PEF) innych ustrukturyzowanych dokument  elektronicznych. 

8. Z wynagrodzenia za dokon  
w terminie 21 dni, od daty otrzymania przez  
papierowej lub od daty otrzymania dokumentu UPO przez Sprzedaj ego w przypadku 

 elektronicznej, na rachunek bankowy  wskazany 
 

w protokole od . 

9. W awieraj praw  olwiek 
u dostarczeni

wystawionej faktury. 

10. .  

11. Ceny jednostkowe okre e w umowy,  kres 
realizacji umowy i ob  wynagrodzenia na rzecz  ania 
niniejszej umowy w tym wszelkie wydatki  /koszty transportu, pakowania 

 itp./.  

12. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy,  
 za w  przeliczenia oferowanych cen 

aby przy uwzgl nieniu nowej stawki podatku VAT 
ie enia aneksu do 

umowy. 

13. W przypadku Sprzeda  
rachunek bankowy  wskazany w nocie rminie 7 dni od daty jej 
otrzymania. 

5 
[Kary umowne] 

1. W przypadku  w 3  
,00  : z otych 

 00/100).  

2. Je dbioru stwierdzon  towaru, Sprz  jest do 
wymiany uszkodzonego towaru na wolny od wad w terminie trzech dni roboczych od dnia 
zawiadomienia cego o wadach. Po rminu y naliczy 
zrycza 0,00 wnie:   00/100) 

 

3. y 
naruszenia przez go p jszej umowy. Za takie naruszenie traktowane 

. naliczenie kar umownych w kwocie 2 000,00  :   00/100).  

4.   brutto 
lonego przypadku umowy z przyczy onie 

Sprzedaj .  

5.  nie w  do dochodzenia odszkodowania na 
za  

 

 



 

3

6 
umowy, ] 

1. W razie zaistnienia istotnej zmian wod  wykonanie umowy nie  
w inter lub dalsze 

reso  lub 
twu publicznemu,  d owy w terminie 30 dni od dnia 

powz  

2. W przypadku, o  
ego owy.  

3.  zastrzega sobie nia umowy ze skutkiem natychmiastowym  
w przypadku go w realizacji  

 dni roboczych. Rozwi  
traktowane jako r y z przycz .  

 
7 

anie informacji publicznej] 
 

  dane go 
n zone do imienia, nazwiska ewentualnie imienia, 

nazwiska i firmy   , 
przedm nia w trybie ustawy z dnia 6 

 informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z p n.zm.) 
 

8 
 

1. Wszelkie zmiany i uz ormie pisemnej pod rygorem 
  

2. W sprawach nie nie przepisy ustawy Kodeks 
Cywilny.  

3. iwy dla siedziby .  

4. P  iejszej um  o przenoszone na 
pisemnej zgody go pod rygorem 

aktur.  

5.  odpo n  owy jest 
 

6. Podpisany przez strony z i integ umowy.  

7. ch, po jednym dla on.  
 
 

           Sprze   
 
 



 

4

r 1  
do wzoru umowy   

 
 
 
 
 

PRZEDMIOT UMOWY   
 
 

Lp. 
Rodzaj 
worka z 
folii LDPE 

G
[mm] 

Wymiary 
[mm] 

 
sztuk 

Cena 
jednostkowa 

 
bez VAT 

 

Stawka 
VAT  

1 poj. 120 l 0,08 700x1100      

2 
 poj. ok. 

180 l 
 0,08 

1000, 

granicach 
1760-1800 

     

3 poj. 60 l 0,03 600x800      

4 poj. 35 l 0,02 500x600      
      RAZEM     

 
 
 
 
 
 

                                                            Sprz   
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do ogłoszenia 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.)), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta 
         z siedzibą w Warszawie adres: Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa. Z Administratorem można się 
 skontaktować poprzez adres e-mail: zom@zom.waw.pl) lub pisemnie na adres siedziby Administratora; 
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym można  się kontaktować  w sprawach 

dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres: iod@zom.waw.pl lub pisemnie na 
adres siedziby Administratora; 

3. Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania                          
o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy,  a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek 
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający                           
na Zarządzie Oczyszczania Miasta jako jednostce sektora finansów publicznych; 

4. Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca                        
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2019 r, poz. 553 ze zm.); 

5. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych 
podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy; 

6. Przetwarzane dane osobowe  obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer 
CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję 
wpływającą do Zarządu Oczyszczania Miasta w celu udziału w postępowaniu o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego; 

7. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 
podmiotów upoważnionych  na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów 
prowadzących działalność kontrolną wobec Zarządu Oczyszczania Miasta. Dane osobowe                                          
są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych; 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych: 
 dostępu do swoich danych osobowych, 
 ich sprostowania, 
 ograniczenia ich przetwarzania, 
 przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, 
 wniesienia sprzeciwu. 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej; 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji; 

12. Jednocześnie Zarząd Oczyszczania Miasta przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane 
zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym  postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 
pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno 
z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
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