
Ogłoszenie nr 550060883-N-2020 z dnia 07-04-2020 r.

Ozimek: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszów ulicznych z terenu Gminy Ozimek

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, Krajowy numer identyfikacyjny 52796000000000, ul. ul. Ks. J.

Dzierżona  , 46-040  Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, e-mail

j.matysek@ugim.ozimek.pl, faks 77 46 22 811.

Adres strony internetowej (url): www.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

z koszów ulicznych z terenu Gminy Ozimek

Numer referencyjny  ZP.271.05.2020.KS

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/3394e7db-bbd9-4bd7-9da6-422...
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II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie

odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ozimek, zgodnie

z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2016 poz.1987 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 13

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz.U. 2017 poz.1289 z późn. zm.).

II.5) Główny Kod CPV: 90513200-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 116100.00

Waluta:

PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie

zamówienia jest zgodne z przepisami:

Aktem notarialnym rep. A nr 2895/1992 z dnia 01.06.1992 r. przekształcono istniejące przedsiębiorstwo

komunalne w Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w celu realizacji

zadań własnych Gminy Ozimek o charakterze użyteczności publicznej. Gmina Ozimek jest właścicielem

100% udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Antoniowie.

Ponadto Gmina Ozimek sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad

własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje
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dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby

prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Ozimek oraz w kontrolowanej

osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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