
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

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. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest analiza efektywności systemów zbierania odpadów komunalnych w 

zależności od czynników takich jak: charakter gminy (miejska, wiejska, miejsko-wiejska) z 

uwzględnieniem specyfiki gmin turystycznych, rodzaj zabudowy (jednorodzinna, wielorodzinna), 

gęstość zabudowy, rodzaj odbieranych odpadów. 

Praca ma zawierać analizę efektywności systemów zbierania odpadów komunalnych w zależności od 

czynników takich jak: charakter gminy (miejska, wiejska, miejsko-wiejska), rodzaj zabudowy 

(jednorodzinna, wielorodzinna), gęstość zabudowy, rodzaj odbieranych odpadów.   

ZAKRES PRACY 

1) Zidentyfikowanie rodzajów systemów zbierania odpadów komunalnych na terenie Polski 

biorąc pod uwagę charakter gminy (miejska, wiejska, miejsko-wiejska) z uwzględnieniem 

specyfiki gmin turystycznych,  rodzaj zabudowy (jednorodzinna, wielorodzinna), gęstość 

zabudowy (o zwartej zabudowie, o rozproszonej zabudowie), rodzaj odbieranych odpadów, a 

także sposób postępowania z nimi i inne np.: w pobliżu RIPOKu, oddalona od RIPOKu, 

posiadająca własny RIPOK, turystyczna, itp.  

2) Przedstawienie różnych systemów zagospodarowania odpadów (segregacja odpadów „u 

źródła”  w podziale na pięć frakcji tj. szkło, papier w tym tektura, metale, tworzywa sztuczne 

w tym opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji; bardziej 

szczegółowa segregacja, na więcej frakcji i przekazywanie odpadów recyklerowi i/lub do 

sortowni; oddzielne odbieranie odpadów szczególnych – wielkogabarytowych, 

niebezpiecznych, popiołu, itp.). 

3) Analiza efektywności działania zidentyfikowanych systemów zbierania odpadów 

komunalnych.  

4) Wskazanie najdogodniejszego systemu dla gmin o określonym charakterze i rodzaju 

zabudowy. 

SZACUNKOWY KOSZT ZAMÓWIENIA 

Wycena musi obejmować wszystkie koszty poniesione w związku z realizacją zamówienia,  

a w szczególności cenę brutto. 

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. 

możliwej wartości zamówienia. 

Jednocześnie uprzejmie prosimy o określenie czasu niezbędnego na wykonanie przedmiotowej 

ekspertyzy. 

KONTAKT 

Prosimy o przesyłanie wyceny na adres mailowy: piotr.leszczynski@mos.gov.pl w nieprzekraczalnym 

terminie do końca dnia 5 sierpnia 2016 r. 

UWAGA! 

Niniejsze zapytanie 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 

zrealizowania opisanego zamówienia. 
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