
Warszawa, dnia: 10.11 . 2022 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 
ul. Polna 7A, 00-625 Warszawa

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W POSTĘPOWANIU NA :

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ : OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 

DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE UL.POLNA 7A W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31
GRUDNIA 2023 ROKU.

1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

m.st. Warszawa - Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7A, 00 - 625 Warszawa 

biuro@osir-polna.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałej 

w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście z siedzibą w Warszawie 00-625, ul. Polna 7a

Osoba udzielająca informacji: Marcin Grzeszek tel. +48 22 825-38-60 wew.108

e-mail: marcin.grzeszek@osir-polna.pl

3. KRYTERIA WYBORU

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie spełniać wymogi niniejszego 

zaproszenia a cena realizacji zamówienia będzie najniższa spośród złożonych ofert.

4. FORMA OFERTY

Wymagana forma złożenia oferty:

Wg wyboru Wykonawcy składającego ofertę:

>  pisemnie -  na adres Zamawiającego,

>  pocztą elektroniczną na adres: biuro@osir-polna.pl

mailto:biuro@osir-polna.pl
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cały czas przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania um ow y-do zakończenia realizacji 

a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających 

z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego

8. Informacje Dodatkowe / Uwagi

Dostarczenie do OSiR Dzielnicy Śródmieście 5 pojemników po 770L każdy ( bio, szkło, tworzywa 

sztuczne, papier, odpady komunalne)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

>  Odpady komunalne odbiór 3 razy w tygodniu -

>  Odpady bio odbiór raz na dwa tygodnie

>  Odpady papier odbiór raz na dwa tygodnie

>  Odpady plastik odbiór raz na dwa tygodnie

>  Odpady szkło odbiór raz na dwa tygodnie

Adres usługi Rodzaj pojemnika Harmonogram

Warszawa Polna 7A 7701 komunalny
Cykl tygodniowy co 1 tydzień w 

(poniedziałek)

Warszawa Polna 7A 7701 komunalny Cykl tygodniowy co 1 tydzień w (środa)

Warszawa Polna 7A 7701 komunalny Cykl tygodniowy co 1 tydzień w (piątek)

Warszawa Polna 7A 770L odpady kuchenne Cykl tygodniowy co 2 tydzień w (czwartek)

Warszawa Polna 7A 770L papier Cykl tygodniowy co 2 tydzień w (czwartek)

Warszawa Polna 7A 770L plastik Cykl tygodniowy co 2 tydzień w (czwartek)

Warszawa Polna 7A 770L szkło Cykl tygodniowy co 2 tydzień w (czwartek)

Każdy odbiór odpadów musi być potwierdzony protokołem odbioru ilości pojemników przez 
pracownika OSiR Dzielnicy Śródmieście.

Podpisany protokół odbioru ilości pojemników będzie podstawą do wystawienia FV

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru oferty 
(Wykonawcy).

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty 

Opis przedmiotu zamówienia 

Formularz ofertowy z załącznikami



Załącznik do formularza oferty

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

>  Odpady komunalne odbiór 3 razy w tygodniu

>  Odpady bio odbiór raz na dwa tygodnie

>  Odpady papier odbiór raz na dwa tygodnie

>  Odpady plastik odbiór raz na dwa tygodnie

>  Odpady szkło odbiór raz na dwa tygodnie

Adres usługi Rodzaj pojemnika Harmonogram

Cena
jednostkowa 

netto za 
pojemnik

Ilość
odebranych 
pojemników 

w roku

Kwota netto za 
odebrane 

pojemniki w roku

Warszawa 
Polna 7A 7701 komunalny

Cykl tygodniowy 
co 1 tydzień w 
(poniedziałek)

M ax-150Warszawa 
Polna 7A 7701 komunalny

Cykl tygodniowy 
co 1 tydzień w 

(środa)

Warszawa 
Polna 7A 7701 komunalny

Cykl tygodniowy 
co 1 tydzień w 

( Piątek)

Warszawa 
Polna 7A

770L odpady 
kuchenne

Cykl tygodniowy 
co 2 tydzień w 

(czwartek)
M ax-26

Warszawa 
Polna 7A 770L papier

Cykl tygodniowy 
co 2 tydzień w 

(czwartek)
Max-26

Warszawa 
Polna 7 A 770L plastik

Cykl tygodniowy 
co 2 tydzień w 

(czwartek)
Max-26

Warszawa 
Polna 7A 770L szkło

Cykl tygodniowy 
co 2 tydzień w 

(czwartek)
Max -26

Każdy odbiór odpadów musi być potwierdzony protokołem odbioru ilości pojemników 
przez pracownika OSiR Dzielnicy Śródmieście.

Podpisany protokół odbioru ilości pojemników będzie podstawą do wystawienia FV 

Termin realizacji usługi -  01.01.2023 - 31.12.2023.


