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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA
DO PRZETARGU NA REGIONALNYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH
na lata 2014 - 2016
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Prezentowany dokument jest własnością Centrum Utylizacji Opon Organizacją Odzysku Spółka Akcyjna
w Warszawie i nie może być kopiowany lub w jakikolwiek sposób rozpowszechniany bez zgody
właściciela. Dokument został opracowany dla użytku wewnętrznego a zawarte w nim informacje są
poufne.

Niniejsze postępowanie przetargowe nie jest zamówieniem publicznym i nie stosuje się do niego
przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych.
Definicje:
CUO - Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna
Oferent - podmiot prawny (osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), do
którego zostało skierowane Zapytanie Ofertowe lub który złożył ofertę lub został doproszony do
udziału w złożeniu Oferty.
Oferta - pisemna odpowiedź na niniejsze warunki ofertowe lub zapytanie ofertowe złożone na
podstawie niniejszych warunków przez Oferenta.
TSL – transport, Spedycja, logistyka.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.

Celem przetargu jest wyłonienie w każdym z regionów, określonych szczegółowo w punkcie 5.1,
regionalnych operatorów logistycznych na lata 2014-2016, przy pomocy których CUO będzie
mogło realizować obowiązki wynikające z ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r., ( Dz. U. z dnia
8 stycznia 2013, poz.21) i ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11.05.2001r., ( Dz.
U 07.90.607 z póź. zm.).

1.2.

Każdy Oferent może złożyć oferty na dowolną ilość regionów.

1.3.

Jeden Oferent może w wyniku wygrania przetargu objąć więcej niż jeden region.

1.4.

CUO zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednej Oferty w regionie oraz prawo podziału lub
zmiany zakresu prac.

1.5.

Ze zwycięzcami przetargów w poszczególnych regionach podpisane zostaną 3-letnie umowy
ramowe o świadczenie regionalnych usług logistycznych, przy czym warunki finansowe na lata
2015 i 2016 będą ustalane do dnia 30 października roku poprzedzającego. Uzgodnienia te będą
każdorazowo wymagały aneksu do umowy.
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2. WARUNKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
Warunki określone w niniejszym dokumencie stanowią ze strony CUO jedynie zaproszenie do
złożenia Oferty:
2.1.

CUO zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania ofertowego w
dowolnym czasie, przed zawarciem umowy z Oferentem, bez podania przyczyn i bez zwrotu
jakichkolwiek materiałów, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec
któregokolwiek z Oferentów.

2.2.

Oferenci zobowiązani są do nie udostępniania osobom trzecim wszelkich informacji
wynikających z zapytania ofertowego oraz uzyskanych w toku dalszego postępowania, bez
pisemnej zgody CUO, oraz zobowiązani są do wykorzystywania tych informacji wyłącznie do
czynności wykonywanych w związku z postępowaniem ofertowym. Oferenci są zobowiązani do
podpisania klauzuli poufności.

2.3.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty, jak również
związane z udziałem w postępowaniu, a CUO nie będzie w żadnym razie zobowiązany do
zwrotu tych kosztów, bez względu na przebieg niniejszego postępowania i jego wynik.

2.4.

Wszystkie strony oryginału oferty wraz załącznikami powinny być podpisane przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta na podstawie załączonego do
oferty odpisu KRS, wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwa.

2.5.

Oferta powinna zostać dostarczona do CUO w języku polskim w formie 1 kopii papierowej.

2.6.

Oferta otrzymana przez CUO, po terminie wyznaczonym do jej złożenia nie będzie
rozpatrywana.

2.7.

Podstawą oceny Oferty będzie jej papierowa wersja. Po złożeniu Ofert dokonywana będzie ich
formalna ocena. W przypadkach, gdy według oceny CUO, konieczne będą wyjaśnienia
Oferentów, CUO będzie kontaktował się z Oferentami w celu uzyskania wyjaśnień.

2.8.

Oferent może zmienić lub wycofać złożoną Ofertę, pod warunkiem, że pisemne zawiadomienie
o zmianie lub wycofaniu Oferty dotrze do CUO przed upływem terminu wyznaczonego na
składanie Ofert.

2.9.

Oferent będzie związany złożoną przez siebie Ofertą w czasie nie krótszym niż 6 miesięcy od
dnia upływu terminu do składania Ofert.
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2.10.

CUO zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta w oparciu o przyjęte kryteria.

2.11.

CUO zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie postępowania ofertowego z pomocy
ekspertów (konsultantów).

2.12.

W sytuacjach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy
prawa.

2.13.

Dodatkowych informacji związanych z przetargiem udziela pan Grzegorz Karnicki, tel. (22) 334
2404, adres mailowy grzegorz.karnicki@utylizacjaopon.pl

3. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW I SKŁADANYCH OFERT
3.1.

Oferty mogą składać Oferenci spełniający następujące warunki:

3.1.1. Mają co najmniej 3 letnie doświadczenie w branży TSL,
3.1.2. Posiadają właściwy plac składowy do składowania i sortowania zebranych opon z zezwoleniem
na prowadzenie działalności polegającej na zbiórce i składowaniu zużytych opon ważnym co
najmniej do końca roku 2016. Plac składowy musi znajdować się na terenie regionu, którego
przetarg dotyczy lub poza nim, ale w odległości od jego granicy pozwalającej na skuteczne
wykonywanie zbiórki w całym regionie,
3.1.3. Posiadają środki transportowe odpowiednie do wykonania niezbędnej zbiórki, lecz co najmniej
3 pojazdy o łącznej ładowności nie mniejszej niż 10 t. Wszystkie środki transportu muszą być w
dobrym stanie technicznym i wizualnym,
3.1.4. Posiadają środki techniczne umożliwiające bieżącą współpracę i przekazywanie danych o
wykonywanych działaniach do systemu informatycznego CUO,
3.1.5. Są wiarygodni finansowo (muszą przedstawić zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu ze
składkami i podatkami oraz bilans Oferenta za ostatni rok obrachunkowy w przypadku, gdy
Oferent jest zobowiązany do jego sporządzania).
3.2.

Dokumenty formalne wymagane od Oferenta

3.2.1. Formularz rejestracyjny (zawierający podstawowe dane Oferenta, dane kontaktowe osoby
upoważnionej do jego reprezentowania w postępowaniu przetargowym oraz informacje na
temat doświadczenia w branży TSL i współpracy z CUO) – wzór w załączeniu,
3.2.2. Oferta cenowa na rok 2014 wyrażona w zł/ tonę za zbiórkę z regionu, zwózkę na plac oferenta,
segregowanie wg. typów i dostawy do punktów odzysku dla określonego przez CUO tonażu w
tym regionie oraz deklarowany czas realizacji zlecenia. Uzgodnienia ceny i tonażu na lata
kolejne będą wymagały corocznych uzgodnień między CUO a Oferentem.
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3.2.3. Oferta jakościowa Oferenta zawierająca krótki opis koncepcji realizowania przez Oferenta
umowy o świadczenie regionalnych usług logistycznych wraz z deklaracją co do czasu realizacji
zlecenia odbioru. Zadeklarowany czas odbioru nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych,
3.2.4. Kopia decyzji administracyjnej z właściwego Starostwa Powiatowego zezwalającej na
prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów o kodzie PKWiU 160103 – zużyte
opony ze wskazaniem miejsca składowania odpadów. Dopuszcza się załączenie kopii wniosku
do Starostwa, jeśli decyzja nie została jeszcze wydana. W tym jednak wypadku decyzja musi
być przedstawiona przed zakończeniem postepowania przetargowego. Decyzja musi mieć
ważność co najmniej do końca 2016 roku.
3.2.5. Aktualny (skrócony) odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, nie starszy niż
3 miesiące, (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
3.2.6. Pełnomocnictwo/a do działania w imieniu Oferenta, w przypadku, gdy Oferenta ma
reprezentować pełnomocnik,
3.2.7. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze wszystkimi przedstawionymi warunkami
postępowania zawartymi w Zapytaniu ofertowym i akceptuje te warunki,
3.2.8. Oświadczenie, że Oferent wywiązał się w ciągu ostatnich trzech lat z podjętych zobowiązań,
3.2.9. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami i Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w płaceniu składek, nie starsze niż 3 miesiące,
(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
3.2.10. Oświadczenie o nie prowadzeniu przeciwko Oferentowi postępowania likwidacyjnego,
upadłościowego, naprawczego bądź egzekucyjnego.
4. REGIONY, MINIMALNY TONAŻ W REGIONACH I CZTERY PODSTAWOWE MIEJSCA DOSTAW
4.1.

Teren Polski został podzielony na 15 regionów o granicach ściśle określonych według kodów
pocztowych. Tonaż dostaw z każdego z regionów do punktów odzysku przewidziany na rok
2014 został podany poniżej wraz z określeniem obszaru regionu według kodów pocztowych:

4.1.1. Region dolnośląski obejmuje kody pocztowe 50-xxx, 51-xxx, 52-xxx, 53-xxx, 54-xxx, 55-xxx, 56xxx, 58-xxx, 59-xxx, 57-xxx, tonaż na rok 2014 wynosi 8.500 t, podstawowe miejsca dostaw:
PEC Wałbrzych, Cementownia Górażdże, Recykl Śrem, PGE Energia Odnawialna Dychow,
4.1.2. Region kujawsko-pomorski obejmuje kody pocztowe 80-xxx, 81-xxx, 82-xxx, 83-xxx, 84-xxx, 85xxx, 86-xxx, 87-xxx, 88-xxx, 89-xxx, tonaż na rok 2014 wynosi 8.000 t, podstawowe miejsca
dostaw: Cementownia Kujawy Piechcin, TD Bergma Kwidzyn, Recykl Śrem, PGE Energia
Odnawialna Dychów,
4.1.3. Region lubelski obejmuje kody pocztowe 20-xxx, 21-xxx, 22-xxx, 23-xxx, 24-xxx, 08-4xx, 08-5xx,
tonaż na rok 2014 wynosi 6.000 t, Podstawowe miejsca dostaw: Gran-Tech Przeworsk,
Cementownia Chełm, Orzeł SA Poniatowa, GPR Zarzecze,
4.1.4. Region lubuski obejmuje kody pocztowe 69-xxx, 66-xxx, 67-xxx, 68-xxx, 64-2xx, 64-4xx, 64-5xx,
64-6xx, 64-7xx, 64-8xx, 65-xxx, tonaż na rok 2014 wynosi 3.000 t, podstawowe miejsca dostaw:
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PGE Energia Odnawialna Dychów, Recykl Śrem, cementownia Warta Działoszyn, Cementownia
Górażdże,
4.1.5. Region łódzki obejmuje kody pocztowe 90-xxx, 91-xxx, 92-xxx, 93-xxx, 94-xxx, 95-xxx, 96-xxx,
97-xxx, 98-xxx, tonaż na rok 2014 wynosi 3.200 t, podstawowe miejsca dostaw: Cementownia
Warta, Cementownia Małogoszcz, Cementownia, Nowiny, cementownia Górażdże,
4.1.6. Region małopolski obejmuje kody pocztowe 30-xxx, 31-xxx, 32-xxx, 33-3xx, 34-xxx, tonaż na
rok 2014 wynosi 8.200 t, podstawowe miejsca dostaw: Cementownia Górażdże, Cementownia
Małogoszcz, Cementownia Nowiny, Złomex Kraków,
4.1.7. Region mazowiecki obejmuje kody pocztowe 00-xxx, 01-xxx, 02-xxx, 03-xxx, 04-xxx, 05-xxx,
tonaż na rok 2014 wynosi 8.300 t, podstawowe miejsca dostaw: Cementownia Chełm,
Cementownia Małogoszcz, Cementownia Nowiny, Orzeł SA Poniatowa,
4.1.8. Region warmińsko-mazurski obejmuje kody pocztowe 11-xxx, 12-xxx, 13-xxx, 14-xxx, 06-xxx,
09-xxx, tonaż na rok 2014 wynosi 3.500 t, podstawowe miejsca dostaw: TD Bergma Kwidzyn,
Cementownia Kujawy Piechcin, Cementownia Małogoszcz, Cementownia Nowiny,
4.1.9. Region opolski obejmuje kody pocztowe 45-xxx, 46-xxx, 47-xxx, 48-xxx, 49-xxx, tonaż na rok
2014 wynosi 3.500 t, podstawowe miejsca dostaw: Cementownia Górażdże, Cementownia
Warta, Recykl Śrem, Cementownia Nowiny
4.1.10. Region podkarpacki obejmuje kody pocztowe 35-xxx, 36-xxx, 37-xxx, 38-xxx, 39-xxx, 33-1xx,
33-2xx, tonaż na rok 2014 wynosi 5.000 t, podstawowe miejsca dostaw: GPR Zarzecze, GranTech Przeworsk, Cementownia Nowiny, Cementownia Małogoszcz,
4.1.11. Region podlaski obejmuje kody pocztowe 15-xxx, 16-xxx, 17-xxx, 18-xxx, 19-xxx, 07-xxx, 081xx, 08-2xx, 08-3xx, tonaż na rok 2014 wynosi 3.000 t, podstawowe miejsca dostaw:
Cementownia Chełm, Cementownia Małogoszcz, Cementownia Nowiny, Orzeł SA,
4.1.12. Region śląski obejmuje kody pocztowe 40-xxx, 41-xxx, 42-xxx, 43-xxx, 44-xxx, tonaż na rok
2014 wynosi 9.200 t, podstawowe miejsca dostaw: Cementownia Górażdże, Cementownia
Nowiny, Cementownia Małogoszcz, Cementownia Warta Działoszyn,
4.1.13. Region świętokrzyski obejmuje kody pocztowe 25-xxx, 26-xxx, 27-xxx, 28-xxx, 29-xxx, tonaż na
rok 2014 wynosi 3.500 t, podstawowe miejsca dostaw: Cementownia Małogoszcz,
Cementownia Nowiny, Cementownia Warta Działoszyn, Orzeł SA Poniatowa,
4.1.14. Region wielkopolski obejmuje kody pocztowe 60-xxx-61-xxx, 62-xxx, 63-xxx, 64-0xx, 64-1xx,
64-3xx, tonaż na rok 2014 wynosi 6.000 t, podstawowe miejsca dostaw: Recykl Śrem,
Cementownia Kujawy Piechcin, PGE Energia Odnawialna Dychów, Cementownia Górażdże,
4.1.15. Region zachodniopomorski obejmuje kody pocztowe 70-xxx, 71-xxx, 72-xxx, 73-xxx, 74-xxx, 78xxx, 64-9xx, 75-xxx, 76-xxx, 77-xxx, tonaż na rok 2014 wynosi 5.300 t, podstawowe miejsca
dostaw: PGE Energia Odnawialna Dychów, Recykl Śrem, Cementownia Kujawy Piechcin, TD
Bergma Kwidzyn,
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4.2.

Tonaż oraz warunki finansowe w poszczególnych regionach uzgodnione na rok 2014 stanowić
będą punkt odniesienia przy negocjacjach warunków szczegółowych na lata 2015 i 2016, z
uwzględnieniem wielkości tonażu zleconego CUO do realizacji przez Akcjonariuszy i Klientów.

4.3.

Dostawy z każdego z regionów będą przede wszystkim realizowane do 4 wskazanych w
punkcie 4.1 podstawowych punktów odzysku, z którymi CUO ma aktualnie podpisane umowy.
Ewentualne zmiany będą miały miejsce w przypadkach awarii lub zawieszenia odbiorów opon
przez punkty odzysku wskazane jako podstawowe dla danego regionu, lub po podpisaniu
umów z nowymi punktami odzysku albo zakończeniu współpracy z działającymi obecnie,

4.4.

W przypadku gdy wyłoniony w przetargu Regionalny Operator Logistyczny jest równocześnie
właścicielem instalacji odzysku lub jest powiązany kapitałowo z punktem odzysku nie będzie
otrzymywał zleceń dowozu do takiego punktu. Wówczas wskazane w punkcie 4.1 podstawowe
punkty odzysku zostaną w umowie z nim uzupełnione o inne punkty odzysku położone
możliwie jak najbliżej danego regionu.

5. ZAKRES ZLECANYCH USŁUG LOGISTYCZNYCH:

5.1.

Oferent prowadzi na terenie przydzielonego mu regionu, na rzecz CUO i na jego zlecenie,
działalność polegającą na zbiórce, segregacji, magazynowaniu oraz przewozie odpadów
poużytkowych powstałych z opon do wskazanych przez CUO punktów odzysku. Opony
obejmują odpady poużytkowe powstałe z:

5.1.1. Opon nowych pneumatycznych z gumy stosowanych w samochodach osobowych (symbol
PKWiU 25.11.11),
5.1.2. Opon nowych pneumatycznych z gumy stosowanych w autobusach i samochodach
ciężarowych o współczynniku obciążenia mniejszym lub równym 121 (symbol PKWiU
25.11.13-55),
5.1.3. Opon nowych pneumatycznych z gumy stosowanych w dużych ciężarówkach o
współczynniku obciążenia większym od 121 (symbol PKWiU 25.11.13-57).
5.1.4. Opon bieżnikowanych z gumy stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych
(symbol PKWiU 25.12.10-50)
5.1.5. Opon nowych pneumatycznych z gumy, w rodzaju stosownych w pojazdach i maszynach
rolniczych i leśnych (symbol PKWiU 25.11.14-04), w dalszej części będą zwane Oponami
Rolniczymi
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5.1.6. Opon nowych pneumatycznych z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn
stosowanych w budownictwie i przemyśle (symbol PKWiU 25.11.14-06.00), w dalszej części
będą zwane Oponami Przemysłowymi.
5.2.

Zbiórka opon nie może być realizowana poprzez podwykonawców.

5.3.

Oferent jest zobowiązany do odbioru opon z punktu odbioru opon, jeżeli liczba zlecanych do
odbioru opon jest nie mniejsza niż 100 w przypadku opon osobowych lub dostawczych albo
35 w przypadku opon ciężarowych.

5.4.

Oferent zobowiązany jest do dokonania odbioru opon w terminie wskazanym przez niego w
ofercie. W przypadkach nieprzestrzegania terminu odbioru stosowane będą kary
przewidziane w umowie.

5.5.

Załadunek opon do samochodu podstawionego przez Oferenta we wskazanym przez
upoważnioną osobę miejscu na terenie Punktu Odbioru zapewniany jest przez osoby
działające w imieniu Oferenta na jego koszt i ryzyko. Punkt Odbioru może zadeklarować
pomoc w tym zakresie.

5.6.

Po odbiorze Opon z Punktów Odbioru, Oferent zobowiązany jest do ich przewiezienia na
place składowania i segregacji według typów. Składowanie musi odbywać się w sposób
zgodny z posiadanymi przez niego aktualnymi decyzjami administracyjnymi oraz stosownymi
przepisami prawa.

5.7.

Oferent będzie realizował dostawy opon określonych typów do podstawowych punktów
odzysku na podstawie pisemnych zamówień CUO, składanych Oferentowi raz w miesiącu.
Każda dostawa musi się składać z opon tylko jednego rodzaju.

5.8.

Oferent zobowiązany jest do dokumentowania wszystkich odbiorów/przekazywania opon na
Kartach Przekazania Odpadu (KPO), zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

5.9.

Oferent zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco danych do komputerowej bazy CUO,
oraz do przekazywania CUO comiesięcznych raportów informacyjnych na piśmie.

6. PROCEDURA PRZETARGOWA:
6.1.

Przetarg zostaje ogłoszony do publicznej wiadomości z dniem 31 lipca 2013 poprzez ogłoszenia
na stronie internetowej CUO, w prasie branżowej oraz poprzez zaproszenia do firm
współpracujących obecnie i w przeszłości z CUO.
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6.2.

Oferta powinna zostać dostarczona do dnia 30 września 2013 r. do godz. 9.00 na adres
Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. ul. Targowa 24, 03-733 Warszawa z
dopiskiem na kopercie „Przetarg”.

6.3.

Po przyjęciu zgłoszeń od oferentów nastąpi weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych i
kryteriów podstawowych.

6.4.

Przedstawiciele CUO mogą przeprowadzić wizytacje u wybranych Oferentów w celu
weryfikacji złożonych ofert w miejscu wykonywania działalności.

6.5.

Do dnia 15 października 2013 złożone oferty zostaną ocenione według kryteriów określonych
w punkcie 7 oraz ustalona zostanie krótka lista kandydatów, z którymi przeprowadzone
zostaną rozmowy końcowe umożliwiające ewentualne doprecyzowanie ofert.

6.6.

Po zatwierdzeniu wyboru przez Zarząd i Radę Nadzorczą CUO lista Oferentów wybranych w
poszczególnych regionach zostanie udostępniona zainteresowanym.

6.7.

Nie przewiduje się w niniejszej procedurze składania odwołań na etapie oceny ofert oraz ich
ostatecznego wyboru.

7. PODSTAWOWE KRYTERIA OCENY OFERT
7.1.

Cena
Cena proponowana na rok 2014 w zł za 1 tonę za zbiórkę z terenu regionu, segregowanie
według typów opon i dostawy do punktów odzysku wraz ze wszystkimi czynnościami
towarzyszącymi (np. obowiązki informacyjne) niezbędnymi do prawidłowego zrealizowania
umowy.

7.2.

Jakość
Ocenie podlegać będzie zaproponowana przez Oferenta koncepcja realizowania umowy o
świadczenie regionalnych usług logistycznych wraz z wynikami wizji lokalnej i rozmów oraz
zadeklarowany przez Oferenta czas realizacji zlecenia odbioru opon od dnia otrzymania
zlecenia do dnia jego faktycznego wykonania. Zadeklarowany czas reakcji nie może być dłuższy
niż 7 dni roboczych. Czas realizacji zlecenia zaproponowany przez zwycięskiego oferenta
zostanie zapisany w umowie z nim jako obowiązujący. Nie realizowanie w praktyce kryterium
jakościowego będzie pociągało za sobą kary.

7.3.

Doświadczenie
Oceniane będą: doświadczenie Oferenta w branży TSL w okresie ostatnich 10 lat oraz czas
doświadczenia we współpracy z CUO.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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8.1.

Ze zwycięzcami przetargów w poszczególnych regionach podpisane zostaną 3-letnie umowy
ramowe o świadczenie regionalnych usług logistycznych polegających na zbiórce w regionie,
segregowaniu i składowaniu, oraz dostawach zużytych opon do wskazanych punktów odzysku.

8.2.

Do każdego regionu przypisane będą 4 podstawowe punkty odzysku.

8.3.

Cena ustalona na rok 2014 będzie punktem wyjścia do ewentualnych zmian na lata kolejne w
zależności od zmiany warunków biznesowych (ceny paliwa, tonaż do zrealizowania w latach
2015 i 2016, pojawienie się nowych punktów odzysku). Ceny na lata 2015 i 2016 będą ustalane
do dnia 31 października roku poprzedzającego.

8.4.

Minimalny tonaż dla poszczególnych regionów na rok 2014 został określony w punkcie 4.1. W
marcu 2014 będzie on skorygowany po uzyskaniu danych ostatecznych dotyczących sprzedaży
opon nowych w roku 2013. Natomiast tonaże na lata kolejne będą ustalane wstępnie do dnia
31 października roku poprzedzającego a ostateczne w lutym danego roku analogicznie do roku
2014.

8.5.

Uzgodnienia, o których mowa w punktach 8.3 i 8.4 będą każdorazowo wymagały aneksu do
umowy.

8.6.

Termin płatności za faktury będzie wynosił 30 dni od dnia ich otrzymania.

8.7.

W celu zabezpieczenia roszczeń CUO oraz gwarancji należytego wykonania umowy Oferenci
wybrani w poszczególnych regionach, w momencie podpisywania umowy, wystawią na rzecz
CUO weksel „in blanco” z deklaracją wekslową.
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Centrum Utylizacji Opon
Organizacja Odzysku S.A.
ul. Targowa 24
03-733 Warszawa

FORMULARZ REJESTRACYJNY OFERENTA

1. Region, zgodnie z punktem 3 Szczegółowych Warunków Zamówienia, którego
dotyczy oferta 1 : ………………………………………………………………………………...................................
2. Pełna nazwa Oferenta i jego siedziba 2 : ……………………………………............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Adres placu składowego do obsługi regionu: …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta w toku
postępowania przetargowego (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon komórkowy,
telefon stacjonarny): ………………………………………………………………...............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Informacja o środkach transportowych przeznaczonych przez Oferenta do
wykonania niezbędnej zbiórki 3 : ……………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Oświadczenie Oferenta informujące o długości doświadczenia w branży
transport/spedycja/logistyka w pełnych latach: ………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Oświadczenie Oferenta informujące o długości doświadczenia we współpracy z
Centrum Utylizacji Opon OO S.A. w pełnych latach: ………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….
(data, pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
1W

przypadku składania ofert dotyczących kilku regionów proszę wypełnić formularz rejestracyjny dla
każdego z regionów oddzielnie.
2 Proszę podać pełną nazwę Oferenta. W przypadku formy działalności nieposiadającej osobowości
prawnej proszę podać nazwę Oferenta oraz nazwiska właścicieli zgodnie z wpisem do Ewidencji
Działalności Gospodarczej.
3 Proszę podać typ samochodu, ładowność, numer rejestracyjny.
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