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IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE 

Dział Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami 

 

 

 

 
 

 

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie uprzejmie prosi o przedstawienie oferty 

cenowej na Pojemniki do selektywnej segregacji odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów, dla jednostek podległych Izby Administracji Skarbowej  

w  Warszawie.  

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia  jest zakup i dostawa pojemników do selektywnej segregacji odpadów, 

wykonanych z tworzyw sztucznych, do wyposażenia przestrzeni publicznej wewnątrz budynku z 

uwzględnieniem przeznaczenia dotyczącego rodzaju odpadu:  

 
 

I. Pojemniki na sztuki wyposażone w uchylną kolorową  pokrywę: 

 

- pojemniki o pojemności 12 litrów  

10 szt. - kolor żółty 

5 szt. – kolor niebieski 

Razem: 15 szt. 

Dane techniczne: 

Wysokość: ok 35 cm 

Średnica: ok 25 cm 

 

- pojemniki o pojemności 28 litrów 

16 szt. – kolor brązowy 

1 szt. – kolor zielony 

Razem:17 szt. 

Dane techniczne: 

Wysokość: ok 30 cm 

Średnica: ok 50 cm 

 

- pojemniki o pojemności 45 litrów 
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21szt. – kolor niebieski 

11 szt. - kolor zielony 

12 szt. – kolor żółty 

23 szt. - kolor brązowy 

15 szt. - kolor szary 

Razem: 82 szt. 

Dane techniczne: 

Wysokość: ok 60 cm 

Średnica: ok 34 cm 

 

II. Pojemniki posiadające kolorową pokrywą z otworem o pojemności 50 litrów 

9 szt. – kolor brązowy 

9 szt. – kolor szary  

Razem: 18szt. 

Dane techniczne: 

Wysokość 60 cm 

Średnica 41 cm 

 

III. Pojemniki w zestawach po 5 szt. wyposażone w kolorową uchylną pokrywę: 

- pojemniki o pojemności 12 litrów  

15 zestawów 

- pojemniki o pojemności 28 litrów 

153 zestawy 

- pojemniki o pojemności 45 litrów 

120 zestawów 

 

Dane techniczne o wymiarach jak w punkcie I. 

 

2. Pojemniki winny być fabrycznie nowe, nie używane wcześniej do żadnych celów, bez śladów 

uszkodzenia, wykonane z tworzywa sztucznego, spełniające warunki: 

    - dużej wytrzymałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne, 

    - funkcjonalne i trwałe, 

    - gwarantujące długotrwałość eksploatacji, 

    - umożliwiające łatwe utrzymanie czystości, 

    - nie zawierające pierwiastków szkodliwych dla środowiska, 

    - tworzywo, z którego są wykonane pojemniki, nie powinno  wydzielać przykrych zapachów     

      dla osób przebywających w pomieszczeniu.  

  

3. Na pojemnikach trwale muszą być umieszczone opisy przeznaczenia pojemników 

niezmywalną technologią w kolorystyce: 

     - pojemnik do selektywnej zbiórki papieru – kolor niebieski 

     -  pojemnik do selektywnej zbiórki szkła – kolor zielony 

     - pojemnik do selektywnej zbiórki metali i tworzyw sztucznych – kolor żółty 
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     - pojemnik do selektywnej zbiórki bio odpadów – kolor brązowy 

     - pojemnik do zbiórki odpadów zmieszanych – kolor szary 

 

4. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia do 5 miejsc  

w województwie mazowieckim wskazanych przez Zamawiającego, własnym transportem oraz 

wniesieniem do wskazanego miejsca, na własny koszt, bez obciążania z tego tytułu 

Zamawiającego dodatkowymi kosztami. Dokładne miejsce dostarczenia pojemników zostanie 

wskazane  Wykonawcy po zawarciu umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 

 

5. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym powyżej 

przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć fotografie lub dokładne rysunki oferowanych 

produktów wraz z opisem zawierającym min. parametry i rodzaje materiału użytego do ich 

wykonania. Dokumentacja ta powinna jednoznacznie obrazować wygląd i rozwiązania 

techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia. 

 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi 

wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 

 

7. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia    
 

Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie realizowana nie później niż do 27 listopada 2017 r. 

 

8. Wynagrodzenie 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie koszty związane  

z jego realizacją. 

 

9. Warunki płatności 

9.1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą VAT, wystawioną w dniu 

przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół 

odbioru towaru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron. 

9.2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w terminie 14 dni licząc od daty 

doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek wskazany 

w fakturze. 

 

10. Termin składania ofert 

Oferty prosimy nadesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 20 października 2017 r, do 

godz. 12:00 na adres: ias@mz.mofnet.gov.pl 

 

Dodatkowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: 

Emilia Leja    tel. (22) 56 18 332 

emilia.leja@mz.mofnet.gov.pl 

 

Pismo przekazane wyłącznie drogą elektroniczną. 
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Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – druk oferty, 

2. Załącznik nr 2  - wzór umowy, 

3. Załącznik nr 3 – protokół. 

 

 

 

                                                    Z up. Dyrektora  

                                                       Izby Administracji Skarbowej w Warszawie 

                                                      Małgorzata Łukasiewicz 
                                                                      /podpis na oryginale/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


