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         Lublin, dnia 15.09.2020r. 
DPSB.DAG.3538.6.2020 
 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie 
zaprasza 

 do złożenia oferty cenowej na usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych z Domu 
Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie  

 

(Na podstawie Zarządzenia nr 27/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie” z dnia  31 października 2018r.w 

sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie). 

 
Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych o 
kodzie 18 01 03 przez okres 24 miesięcy od 1.10.2020 do 30.09.2022 z DPS „Betania” 
w Lublinie. 

2. Odbiór odpadów miałby miejsce 3 razy w tygodniu oraz na zgłoszenie telefoniczne w 
razie potrzeby. 

3. Wykonawca dostarczy również Zamawiającemu worki foliowe w kolorze czerwonym  
60l do zbiórki dziennej oraz 120 litrowe, do których wrzucane są worki dzienne a 
także pojemniki plastikowe o pojemności 1 l na ostre przedmioty. 

4. Kryterium oceny ofert – cena 100%. 
 

Oferta powinna zawierać: 
1. Cenę netto oraz stawkę VAT za jednorazowy odbiór odpadów,  
2. Cenę netto oraz stawkę VAT za worki 60l i 120l oraz za pojemnik plastikowy 1l. 
3. Decyzję – zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów i wskazanie miejsca ich 

unieszkodliwiania oraz inne konieczne zezwolenia przy wykonywaniu wskazanej 
działalności. 

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
 

Miejsce i termin składania oferty: 
1. Ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną należy składać na piśmie, w formie 

elektronicznej w terminie do 22.09.2020r. do godz. 1200 w pok. Nr 017 w Domu 
Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie lub na adres e-mail 
zamowienia@betania.lublin.eu  

2. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 
3. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania. 
5. Wszelkie informacje udzielane są w godz. 700-1500. 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Elżbieta Walentyn, Marta 
Zachariasz-Osmulska – nr tel. 081 466 55 85, 081 466 55 86, adres e-mail: 
zamowienia@betania.lublin.eu 
        

Zastępca Dyrektora 
       Dr Elżbieta Walentyn 
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