
 

Numer decyzji: RPOP.05.02.00-16-0003/20-00 
Tytuł projektu: „MAMY RADY NA ODPADY" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego 

 
  

Zakup 15 sztuk modułowych stacji do selektywnej zbiórki odpadów wraz z  informacjami 

edukacyjnymi na temat zasad segregacji odpadów na potrzeby działań realizowanych w ramach 

projektu pn. „MAMY RADY NA ODPADY" - kampania edukacyjna na terenie  

województwa opolskiego 

 
Opole, dnia 12 października 2022 r.   

DIG-RI.433.2.2022 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 
Uprzejmie proszę o przedstawienie oferty na zakup 15 sztuk modułowych stacji do selektywnej zbiórki 

odpadów wraz z  informacjami edukacyjnymi na temat zasad segregacji odpadów na potrzeby realizacji 

zadania związanego z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej skierowanej do szkół podstawowych 

na terenie woj. opolskiego w ramach projektu partnerskiego pn. „MAMY RADY NA ODPADY" - 

kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Województwo Opolskie 
ul. Piastowska 14 
45-082 Opole  
NIP: 754 307 75 65 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Dostawa modułowych stacji do selektywnej zbiórki odpadów wraz z  informacjami edukacyjnymi na 
temat zasad segregacji odpadów zgodnie ze specyfikacją: 

1. Modułowa stacja do segregacji odpadów: 

 ilość stacji: 15 sztuk, 

 ilość komór w każdej stacji: 4 w konfiguracji: metale i tworzywa sztuczne, papier, zmieszane, 

bio; 

 kolory frakcji odpadów zgodne z obowiązującymi zasadami segregacji; 

 do użytku wewnątrz budynku; 

 materiał: trwały, odporny na czynniki mechaniczne, nadający się w 100 % do recyklingu; 

 pokrywa stacji: otwierana do góry, otwory wrzutowe kolorystycznie i kształtem dopasowane 

do rodzaju segregowanego odpadu; 

 waga stacji: od 30 kg do 40 kg;  

 szerokość stacji: min. 140 cm, maks. 150 cm; 

 głębokość stacji: min. 30 cm, maks. 40 cm; 

 wysokość stacji: min. 70 cm, maks. 80 cm; 

 pojemność pojemników: min. 4x40 l, maks. 4x50 l; 

 każdy pojemnik powinien posiadać mocny uchwyt umożliwiający wyjęcie ze stacji oraz solidny 

system do mocowania foliowych worków na śmieci; 
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 oznakowanie frakcji odpadów powinno być czytelne, trwałe i widoczne, umieszczone na 

dłuższej ścianie stacji; 

 oznaczenie danej frakcji w formie tabliczek w kolorach przyporządkowanych frakcjom 

z piktogramem oraz opisem zapewniającym brak pomyłki przy wyrzucaniu odpadów; 

 na przedniej ścianie stacji do segregowania odpadów należy umieścić w formie trwałej 

logotypy charakteryzujące realizowany projekt, zgodnie ze wskazaniem zamawiającego wraz z 

informacją o źródle finansowania, tj.  

 

 
 

Uwaga: projekt oznakowania stacji logotypami, o których mowa powyżej musi uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 

 
2. Informacja edukacyjna na temat zasad segregacji odpadów (w formie tablicy): 

 Ilość: 15 szt.;  

 zharmonizowana ze stacją do segregacji odpadów, np. ilość, rodzaj frakcji; 

 wymiary:  

szerokość: min. 140 cm, maks. 150 cm, 

wysokość: min. 90 cm, maks. 100 cm, 

waga: do 0,5 kg; 

 dopuszcza się możliwość przygotowania osobnej informacji (tablicy) dla każdej frakcji, 

jednak łączne wymiary muszą być zgodne z powyższymi; 

 montaż na ścianie wewnątrz budynku 

 nadruk w pełnym kolorze, odporny na blaknięcie kolorów;   

 materiał odporny na wygięcia i ścieranie;  

 treść wg wskazania Zamawiającego: nazwa frakcji z obrazkową instrukcją i czytelnym 

komunikatem, jaki odpad można wrzucić do pojemnika, a jakiego odpadu nie wolno wrzucać 

do pojemnika; 

 personalizacja: na tablicy w formie trwałej logotyp charakteryzujący realizowany projekt, 
zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego wraz z informacją o źródle finansowania, tj.  

 

 
 
 

 

Uwaga: projekt informacji oraz jej oznakowania logotypami, o których mowa powyżej musi 
uzyskać akceptację Zamawiającego. 
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I. Kryteria oceny oferty: cena brutto 100 % 

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (skala od 0 do 100 pkt). 

Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru: 
 

                  liczba punktów = cena najniższa x100 pkt/cena badanej oferty x 100% 
 

W trakcie wyliczeń Zamawiający zaokrągli każdy wynik do dwóch miejsc po przecinku. 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. 

II. Termin realizacji zlecenia: do dnia 10 listopada 2022r.  

III. Okres gwarancji: Zamawiający wymaga gwarancji 24 miesiące, liczonych od dnia podpisania 
końcowego protokołu odbioru. 

IV. Dostawa na adres:  

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Departament Infrastruktury i Gospodarki 

ul. Józefa Hallera 9 

45-867 Opole 

V. Termin składania ofert:  

Oferty należy składać do 18 października 2022 r. do godz. 1400 wyłącznie w formie elektronicznej 

na załączonym do ogłoszenia formularzu na adres: dig@opolskie.pl. 

O zachowaniu terminu dostarczenia oferty decyduje data wpływu maila na skrzynkę 

Zamawiającego. 

VI. Oferta powinna zawierać takie, elementy jak: 

 cenę jednostkową netto i brutto, 

 stawkę i wartość podatku VAT, 

 łączną wartość netto i brutto dla całego zamówienia. 

Uwaga: Cena musi uwzględniać koszt dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby 
Zamawiającego. 
 

VII. Warunki wyboru Wykonawcy: 

1) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do skontaktowania się z właściwymi Oferentami (Wykonawcami) w celu uzupełnienia lub 

doprecyzowania ofert. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

3) Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4) Niniejsze ogłoszenie nie kształtuje zobowiązania po stronie Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych 

ofert. 

5) Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną 

w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez 

Oferenta (Wykonawcę) jako tajemnicy przedsiębiorstwa, jego oferta zostanie odrzucona. 

VIII. Osoby do kontaktu: Daria Kosidło - tel. 77 448 21 14, Katarzyna Zulska - tel. 77 448 21 45. 

mailto:dig@opolskie.pl

