
Lublin, dnia 15 grudnia 2021 r. 

 

DPS.DAG.334-07/22 

 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nawą: 

Usługa odbioru odpadów komunalnych z posesji Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana 

Pawła II w okresie od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. 

 
Na podstawie Zarządzenia Nr 06/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 

w Lublinie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 

złotych netto. 

 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych z posesji Domu 

Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w okresie od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. 

tj.: 

 

1) zmieszane odpady komunalne (20 03 01) jeden raz na tydzień odbiór odpadów 

komunalnych w 3 pojemnikach o pojemności 1100 litrów,  

2) odpady papier i tektura (20 01 01) jeden raz na miesiąc odbiór odpadów 

komunalnych w 1 pojemniku o pojemności 1100 litrów, 

3) odpady tworzywa sztuczne, metale (20 01 39) jeden raz na miesiąc odbiór 

odpadów komunalnych w 2 pojemnikach o pojemności 1100 litrów, 

4) odpadki szkła (20 01 02) jeden raz na miesiąc odbiór odpadów komunalnych  

w 1 pojemniku o pojemności 1100 litrów, 

5) odpady zielone (20 02 01) częstotliwość dwa razy w roku, wiosna, jesień 

kontener 7 m
3
 

6) odpady wielkogabarytowe kod (20 03 07) częstotliwość dwa razy w roku 

kontener 10 m
3
 

 
Kryteria oceny ofert: 100% cena. 

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy. 

2. Załącznik nr 2 - Karta informacyjna, podstawa przetwarzania danych. 

3. Załącznik nr 3 - Ofertę cenową usługi odbioru odpadów z posesji Domu Pomocy 

Społecznej im. Św. Jana Pawła II 

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 należy składać pisemnie, podpisaną przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania firmy, na adres: 

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 

20-577 Lublin 

ul. Ametystowa 22 

pok. nr 21 A (sekretariat) 

w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Usługa odbioru odpadów 2023 r.” 

lub na adres email: zamowienia@dpsametystowa.lublin.eu w terminie 

do 23 grudnia 2022 r. do godz. 15:00. 

2. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

3. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. 

4. Wszelkie informacje udzielane są w godz. 7
00

-15
00

 nr tel. 81 466 55 88,89 

 

Katarzyna Wawszczak 

Dyrektor 

Domu Pomocy Społecznej 

Im. Św. Jana Pawła II 

 

 

 

a/a 

 

 


