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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCEGO NA 
OPRACOWANIU ANALIZY PT.:

„WYTYCZNE DOTYCZĄCE METODYKI DETEKCJI SPALANIA ODPADÓW W
MAŁYCH ŹRÓDŁACH CIEPŁA”

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo 
Środowiska zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych 
kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA!
Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku
i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi.

1. ZAMAWIAJĄCY
Ministerstwo Środowiska 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie analizy pt.: „Wytyczne dotyczące metodyki detekcji spalania 
odpadów w małych źródłach ciepła”

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie wytycznych dotyczących metodyki detekcji spalania 
odpadów w małych źródłach ciepła. Opracowanie będzie obejmowało następujące aspekty:
1. Skutki zdrowotne, ekonomiczne i społeczne spalania odpadów w kotłach poniżej 1 MW.
2. Przegląd rozwiązań stosowanych w innych państwach członkowskich, w zakresie przeciwdziałania 

spalania odpadów w kotłach poniżej 1 MW z zastosowaniem metod detekcji, 
w tym w szczególności w państwach graniczących z Polską.

3. Rekomendacje do zastosowania detekcji w warunkach krajowych.
4. Rozwiązania techniczno-prawno-organizacyjne kontroli spalania odpadów w kotłach poniżej 

1 MW.
5. Skutki gospodarcze, finansowe, społeczne i środowiskowe wprowadzenia systemu detekcji.

4. CEL DZIAŁANIA
Celem zadania jest przygotowanie wytycznych dotyczących metodyki detekcji spalania odpadów 
w małych źródłach ciepła, które posłużą organom właściwym do realizacji działań kontrolnych 
zmierzających do zapobiegania nieprawidłowemu postępowaniu z odpadami. Realizacja tego zadania 
przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz wzmocnienia systemu kontroli spalania 
odpadów w gospodarstwach domowych.
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Ministerstwo Środowiska wdrożyło system EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko
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5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
15 października 2019 r.

6. ELEMENTY WYCENY
W ofercie Wykonawca powinien zawrzeć:
1) nazwę i adres Wykonawcy;
2) cenę w zł (netto i brutto).
3) Wzór formularza wyceny jest dołączony do niniejszego szacowania wartości zamówienia, 

jako załącznik nr 1.

7. FORMA SKŁADANIA WYCENY
Elektronicznie na adres: malgorzata.wiacek@mos.gov.pl

8. TERMIN SKŁADANIA WYCENY
7 dni kalendarzowych od daty publikacji ogłoszenia.

9. INFORMACJE DODATKOWE 
Postępowanie
Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wyceny.
Termin płatności: do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT 
wystawionej po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego należyte 
wykonanie zamówienia.

Umowa
W umowie z Wykonawcą znajdą się następujące zapisy:
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może odstąpić od 
umowy i/lub żądać zapłaty kary umownej. Niezależnie od powyższej kary umownej, 
w przypadku, gdy Zamawiający poniesie szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, może on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych zawartych w 
przepisach Kodeksu cywilnego.

Inne
Ministerstwo Środowiska otrzymało certyfikat Zarządzania Środowiskowego, zgodny 
z rozporządzeniem EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową, zatwierdzoną przez Ministra 
Środowiska. W związku z tym, zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z treścią Polityki 
Środowiskowej dostępną na stronie:

https://www.mos.gov.pl/pl/srodowisko/systemv-srodowiskowe/system-ekozarzadzania-i-
audytu-emas/emas-w-ministerstwie/

10. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW 
Małgorzata Wiącek
Ministerstwo Środowiska
Departament Ochrony Powietrza i Klimatu
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
+48 22 36 92 788
e-mail: malgorzata.wiacek@mos.gov.pl

Dyrektor Departamentu 
Ochrony Powietrza i Klimatu
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