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Zaptoszenie do złożenia oferty.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ul. Jana Kazimierza ].23, 34-360 w
Milówce, ogłasza konkurs oferty na realizację zadania pn.',Wykonywanie usługi odbioru i dowozu
do PSZoKu w Milówce uI. Grunwaldzka bn, odpadów komunalnych własnym sprzętem z terenu
trudno dostępnych przysiółków w gminie Milówka''.

Zamówienie zostanie złoŻone w trybie pisemnego zapytania o cenę na podstawie $ 4
Zarządzenia nr 0050-4312020 Wójta Gminy Milówka z dnia 06.07.2020 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu udzielaniaprzez Urząd Gminy Milówka oraz jednostki organizacyjne Gminy Milówka
zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza vtyrazonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Zakres zamówień obejmuje:

odbiór odpadów komunalnych z terenu przysiółków wszystkich Sołectw Gminy Milówka, tj:
- w Milówce: Kolonia Prusów, Kolonia Zabawa, Kosorki,
- w Nieledwi: Kacmarze, Pietraszka, Popręcinka, Urbanki, Zabawa, Madejka,
- w Lalikach: Cerla, Kotłówka, Krawce, Stańcówka, Stajaki, Szklanówka, Wołowiec, Złamane.

Miejsce dowozu odpadów segregowanych (szkło, plastik, makulatura, metale, bioodpady)
i niesegregowanych:
-kontenery na terenie Punktu Zbiórki odpadów Komunalnych w Milówce (PSZoK)

Zamawiaj ący wyklucza składanie ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia: od 0]..01. .2021' do 31'.12.2021' r.

W związku z powyŻszYm Zamawiający zaprasza do złozenia pisemnej oferty, obejmującej
finansowe warunki wykonania usługi i proponowaną cenę brutto, z podaniem adresu i nr telefonu
do kontaktu

ofertę nalezy złoŻyć w Biurze GZGK w Milówce, ul. Jana Kazimierza 123, listownie lub
przez pocztę elektroniczną na adres: gzgkmilowka@op.pl w terminie do dnia 23.12.2020 r. do
godz. 1-1.:00. Kryterium wyboru przez Zamawiającego oferty będzie cena.

Wybór najkorzystniejsze oferty nastąli w dniu 23.12.2020 r.
o wyborze oferty i terminie podpisania umowy na realizację zamówionej usługi, oferent

zostanie niezwłocznie zawiadomionv


