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Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym 

Zamawiający 

MegaSerwis sp. z o.o. ul. Zgorzelecka 4, 59-920 Bogatynia, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 

Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000455358, Kapitał Zakładowy: 2.100.000,00 zł (w całości opłacony), NIP 615-204-28-75, 

REGON: 022055432, BDO: 000043692 

 
Zaprasza do udziału w postępowaniu pn.: „Sukcesywne dostawy worków na odpady na potrzeby działalności Spółki MegaSerwis 

sp. z o.o. ” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś 

w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone Procedurze Zakupów w MegaSerwis sp. z o.o.,  oraz w 

Dobrych Praktykach zakupowych z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Spółek GK PGE dostępnego na stronie 

http://mega-serwis.com.pl/procedury-regulaminy/ , jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

 
 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem Zamówienia są sukcesywne dostawy worków na odpady na potrzeby działalności Spółki  
MegaSerwis sp. z o.o.  

2. OFERTY CZĘŚCIOWE: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
3. OFERTY WARIANTOWE: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. OFERTY RÓWNOWAŻNE: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

5. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE: Zamawiający nie przewiduje składania ofert uzupełniających. 

6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy 

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY TYCH WARUNKÓW – określone w pkt. 11 SIWZ. 

8. WYMAGANE OŚWIADCZENIA ORAZ DOKUMENTY JAKIE MUSZĄ BYĆ DOSTARCZONE W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – określone w pkt. 12 SIWZ. 

9. KRYTERIUM OCENY OFERT: 

Cena – 100 % 

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

                  MegaSerwis sp. z o.o.                                       

                  ul. Zgorzelecka 4, 59-920 Bogatynia  

                 

w terminie do dnia 16.04.2020r. godz. 13.00 

w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy. 

z dopiskiem „OFERTA W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM NR 19/MS/PP/2020” 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy.  

13. WADIUM: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

14. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zostały określone w SIWZ dostępnym na stronie internetowej  

www.mega-serwis.com.pl (zakładka ogłoszenia – przetargi). 

15. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI: 

Sprawy organizacyjno – formalne:  

Joanna Matys, tel. 665 110 240, e-mail: joanna.matys@mega-serwis.com.pl 
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Sprawy techniczne :  

Dział Sprzątania Obiektów Bogatynia – Robert Mazur, tel. 667 441 600, robert.mazur@mega-serwis.com.pl  

16. INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCY 

16.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych 

lub/i aukcji elektronicznej. 

16.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn. 

16.3 Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez 
nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej. 

16.4 Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody 
organów Spółki MegaSerwis  

16.5 Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udziałem lub wykonywaniem danego Zamówienia, 
w tym również treść i warunki Umowy mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu 
Zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodą Zamawiającego. 

16.6 Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych                            
w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze 
Zakupy  MegaSerwis sp. Z o.o. (PROC 90012/C), zwaną dalej „Procedurą” oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych,                       
z  uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: 
https://megaserwis.com.pl/procedury-regulaminy/ , jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

16.7 Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu Zakupowym, oświadcza iż zapoznał się z warunkami 
określonymi w SIWZ i Projekcie Umowy i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

16.8 Płatność zostanie dokonywana w walucie polskiej przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę w fakturze i zgłoszony przez Wykonawcę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego 

zgodnie z art. 5 i 9 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz.U. z 

2019r. poz. 63 z późn. Zm.) z zastrzeżeniem  § 8 pkt 16 i 17 IPU stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

16.9 Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu Zakupowym, oświadcza iż zapoznał się z Komunikatem dot. obowiązku 

informacyjnego wynikającym z 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 (dalej „Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie internetowej: http://mega-

serwis.com.pl/procedury-regulaminy/ 
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