
   
 

 

 

PROTOKÓŁ 
z zamówienia prowadzonego zgodnie z Regulaminem Udzielania 
Zamówień Publicznych 

 

W dniu 21-03-2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie dokonano oceny ofert złożonych 

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr sprawy ROŚ-OŚ.042.2.2022 z dnia 08-03-2022 

r. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i 

sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu Gminy 

Kawęczyn w 2022 r. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

1) przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac związanych z 

usunięciem odpadów z działalności rolniczej, tj. załadunek, transport i unieszkodliwienie 

(recykling lub odzysk) odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu Big Bag z miejsca wskazanego przez Zamawiającego na 

terenie Gminy Kawęczyn, 

2) Zamawiający wskaże miejsce na terenie gminy, do którego rolnicy zobowiązani będą 

dostarczyć odpady pochodzące z działalności rolniczej we własnym zakresie, 

3) szacunkowa ilości odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu Big Bag to ok. 140 Mg, w tym: 

– odpady z folii rolniczej – ok 89 Mg 

– odpady z siatki i sznurka do owijania balotów – ok 20 Mg 

– odpady po nawozach i typu Big – Bag – ok 31 Mg 

4) wskazane w pkt 3 ilości odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu Big Bag mogą ulec zmianie na skutek dokonania 

faktycznego zważenia masy usuwanych odpadów rolniczych podczas realizacji 

zamówienia.  

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przeznaczonych do usunięcia 

odpadów z działalności rolniczej, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie 



   
 

Gminy Kawęczyn. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy, iż załadunek i unieszkodliwianie 

(recykling lub odzysk) odpadów pochodzenia rolniczego ( tj. folii rolniczych, siatki i 

sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag) z miejsc wskazanych 

przez Zamawiającego na terenie Gminy Kawęczyn, będzie podlegało wykonaniu w stopniu 

nie mniejszym niż 50% szacowanej ilości.  

6) zadanie jest realizowane w ramach Programu Priorytetowego – Usuwanie folii rolniczej i 

innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej sfinansowane ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

CPV: 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 

90512000-9 Usługi transportu odpadów 

90500000-2 Usługi związane z odpadami 

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów 

2. W dniu 08-03-2022 r. zaproszenie do składania ofert nr sprawy ROŚ-OŚ.042.2.2022 kierowano 

za pośrednictwem umieszczenia na stronie internetowej zamawiającego oraz poprzez wysyłkę za 

pocztą elektroniczną do 3 wykonawców wymienionych poniżej:  

1) jopek-recykling@wp.pl 

2) somasz.pl@gmail.com  

3) biuro@ekogab.pl 

 

3. W terminie składania ofert, określonym w zaproszeniu, tj. do dnia 18-03-2022 r. do godz. 14.00 

wpłynęły łącznie 4 (liczba) oferty, następujących wykonawców:  

1) Firma recykling Polska-UE (11-03-2022 r., godz. 09:31) 

2) Dawid Jopek , Jopek Recykling, ul. Przemysłowa 12, 63-330 Fabianów (16-03-2022 r., 

godz. 14:45) 

3) Zakład usług Komunalnych „EKO-GAB” s. c. G. Kropidłowski & D. Piąstka (18-03-

2022 r., godz.13:41) 

4)  PHU „SO-MASZ” s. c. Janusz i Krzysztof Socha (18-03-2022 r., godz.13:48) 

Liczba ofert, które wpłynęły po terminie: 0 (zero). 

Liczba ofert odrzuconych: 0 (zero). 

Uzasadnienie odrzucenia oferty: nie dotyczy. 

4. Ocena punktowa/procentowa ofert, które wpłynęły w terminie i nie podlegają odrzuceniu, 

dokonana zgodnie z kryteriami opisanymi w zaproszeniu do składania ofert: 



   
 

Lp.  

Nazwa (firma) Wykonawcy i adres 

siedziby Wykonawcy 

 

Kryteria  

Wartość 

kryterium wg 

oferty 

 

Punkty/procenty za 

dane kryterium 
 

1. 
 

Firma Recykling Polska-UE 
Ul. Miodowa 23, 68-100 Żagań 

 

cena 

 

 

100% 
 

32,31 

2. Dawid Jopek , Jopek Recykling, ul. 

Przemysłowa 12, 63-330 Fabianów 

 

cena 
 

100% 
 

72,66 

3. Zakład usług Komunalnych 

„EKO-GAB” s. c. G. Kropidłowski 

& D. Piąstka 

Kowale Pańskie - Kolonia 11a,  

62-704 Kawęczyn 

 

cena 
 

100% 
 

 

72,56 

4. PHU „SO-MASZ” s. c. Janusz i 

Krzysztof Socha 

Ul. Leśników Polskich 65,  

98-100 Łask 

 

cena 
 

100% 
 

100,00 

 

5. Po dokonaniu oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: 

PHU „SO -MASZ” s. c. Janusz i Krzysztof Socha, ul. Leśników Polskich 65, 98-100 Łask 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta została uznana za ważną i najkorzystniejszą na podstawie kryterium cena 100%, to znaczy 

jest ofertą z najniższą ceną w wysokości 31 752,00 PLN brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca spełnił postawione przez Zamawiającego warunki udziału w 

postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu.  

Rekomenduje się zawarcie umowy na realizację zamówienia będącego przedmiotem zaproszenia do 

składania ofert nr sprawy ROŚ-OŚ.042.2.2022 z w/w Wykonawcą.  

 

Data sporządzenia Protokołu: 21-03-2022 r
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