
 
Radom, 24.05.2021r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

 

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: 

Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z Magazynu 

Rotacyjnego Odpadów Niebezpiecznych w Radomiu, ul. Witosa 96A 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu  

i unieszkodliwienia przeterminowanych leków z miejsca ich magazynowania tj. Rotacyjnego 

Magazynu Odpadów Niebezpiecznych i Innych Niż Niebezpieczne, ul. Witosa 96A w Radomiu. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru, załadunku, wywozu i unieszkodliwienia 

przeterminowanych leków o kodzie:  

18 01 09 - leki inne niż wymienione w 18 01 08 

20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31. 

3. Odpowiedzialność związaną z wyborem odpowiedniego środka transportu ponosi Wykonawca. 

4. Od momentu odebrania przeterminowanych leków od Zamawiającego, Wykonawca staje się 

posiadaczem odpadów i spoczywa na nim wszelka odpowiedzialność za odpowiednie 

zabezpieczenie odpadów, a w szczególności za zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi 

oraz dostępem osób trzecich. 

5. Odbiór odpadów odbędzie się, gdy ilość odpadów zbliży się do ilości ok 8Mg nie później niż pod 

koniec 2021 roku z miejsca magazynowania odpadów tj. Rotacyjnego Magazynu Odpadów 

Niebezpiecznych i Innych Niż Niebezpieczne, ul. Witosa 96A w Radomiu. 

6. Świadczenie usługi ma odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 

na terenie RP. 

7. Okres trwania zamówienia od 01.07.2021r. do 31.12.2021r. 

8. Planowana ilość przeterminowanych leków z Magazynu Rotacyjnego: 

18 01 09 – 0,169 Mg 

20 01 32 – do 8 Mg 

9. Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wszelkie uprawnienia wymagane przepisami prawa 

niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Piotrem Dujką – tel. 48 380-20-13 lub 14. 

Prosimy o przesłanie uzupełnionego formularza cenowego na adres: a.kultys@radkom.com.pl  

do dn. 27.05.2021r. 
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…………………….…………… 

Nazwa firmy 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

  
Cena netto za  

1 Mg 

1 Odbiór, transport i unieszkodliwienie 
przeterminowanych leków o kodzie 18 01 09  
– w  ilości ok. 0,169 Mg 

 

2 Odbiór, transport i unieszkodliwienie 
przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32  
– w ilości ok. 8 Mg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


