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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa worków do selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych wykonanych z folii polietylenowej LDPE lub HDPE z nadrukiem 
w następującym asortymencie i ilości: 
 

Lp. 
Kolor 
worka 

Pojemność 
worka (l) 

Gramatura 
(mikrony) 

Napis na worku J.m. Ilość 

1 Żółty 120 
co najmniej 

60 

Logo MZGK Sp. z o.o. 
tel. 81 883 36 25 

TWORZYWA SZTUCZNE, 
METALE 

szt. 10 000 

2 Niebieski 120 
co najmniej 

60 

Logo MZGK Sp. z o.o. 
tel. 81 883 36 25 

PAPIER, TEKTURA 
szt. 35 000 

3 Zielony 60 
co najmniej 

60 

Logo MZGK Sp. z o.o. 
tel. 81 883 36 25 

SZKŁO 
szt. 40 000 

 
Zamawiający dopuszcza nadruk na worku w jednym kolorze – czarnym lub 
ciemnozielonym. 
 
Wzór worków musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. 
 
Worki powinny być rolowane po 10 szt. i pakowane w opakowanie zbiorcze zawierające 
informację o ilości rolek. 
 
Gwarancja: 12 miesięcy licząc od daty odbioru worków oddzielnie dla każdej dostawy. 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji innych ilości poszczególnych worków, 
niż ilości określone powyżej. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający może 
zmniejszyć ich ilość stosownie do potrzeb. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują 
żadne roszczenia do Zamawiającego. 
 

2. Miejsce realizacji zamówienia: 
a) dostawa do zakładu Zamawiającego: ZUKiM – ul. Jagiellońska 23-27, 08-530 

Dęblin, 
b) realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego 

na podstawie zamówienia przesłanego przez Zamawiającego drogą mailową, 
c) termin realizacji poszczególnych dostaw: 14 dni od daty przesłania zamówienia 

Wykonawcy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, 
d) Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić koszty transportu, rozładunku oraz 

wniesienia worków do wskazanego pomieszczenia. 
 

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r. lub do 
wyczerpania łącznego maksymalnego wynagrodzenia określonego w umowie, 
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
 

4. Płatność – 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury dla zrealizowanej 
jednorazowo dostawy. Jako dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania 
konta Zamawiającego. 


