
Dyrekcja szkoły podstawowej nr 45 w Bytomiu informuje, że rozpoczyna postępowanie w sprawie wyboru 

wykonawcy w zakresie wywozu odpadów komunalnych i bio.  

nasze zapotrzebowanie to: 

 Wywóz pojemników na odpady komunalne zmieszane z nieruchomości położonej przy 

ul. Zakątek 20 w Bytomiu Kod pocztowy 41-907  - jeden raz w tygodniu dwa pojemniki 1100 l 

 Wywóz pojemnika odpadów bio z nieruchomości położonej przy ul. Zakątek 20 w Bytomiu  

Kod pocztowy 41-907 - jeden raz w tygodniu pojemnik 240 l 

 Wywóz pojemników na odpady komunalne zmieszane z nieruchomości położonej przy 

ul. Karpackiej 27 w Bytomiu Kod pocztowy 41-907  - dwa razy w tygodniu pojemnik 1100 l 

 Wywóz pojemnika odpadów bio z nieruchomości położonej przy ul. Karpackiej 27 w Bytomiu  

Kod pocztowy 41-907 - jeden raz w tygodniu pojemnik 240 l 

Cenę oferty należy przedstawić jako koszt netto jednorazowego opróżnienia pojemnika 1100L na 

odpady zmieszane oraz koszt netto jednorazowego opróżnienia pojemnika 240 l na odpady bio 

Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do podstawienia własnych pojemników na śmieci i ich odbioru 

po zakończeniu umowy 

Termin wykonywania przedmiotu zamówienia 01.01.2021 r - 31.12.2021 r, z uwzględnieniem 

przerw w działalności szkoły gdzie wywóz odpadów będzie realizowany na podstawie zgłoszenia takiej 

potrzeby. 

Ofertę należy sporządzić wg własnego wzoru i wysłać na pocztę elektroniczną: sp45bytom@interia.pl, lub 

pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 45 ul. Zakątek 20 41-907 do dnia 6.12.2020 r. Do oferty cenowej 

należy dołączyć projekt proponowanej umowy celem ustalenia innych szczegółów współpracy min 

fakturowania, terminu płatności harmonogramu odbioru śmieci. 

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Marzeną Babińską tel 323867638, lub e-mail sp45bytom@interia.pl 

Z góry dziękujemy za przesłane oferty 

---------------------------------------------------- 

Sekretariat SP 45 

ul. Zakątek 20 

41-907 Bytom  

tel. 323867638 

 
Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej jest 

Szkoła Podstawowa nr 45 

Szczegóły dot. informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie www.sp45bytom.pl 


