
 

Radom, 19.08.2021r. 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 
 

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu ustalenia 

wartości szacunkowej zamówienia na zagospodarowanie w procesie odzysku lub 

recyklingu, komponentów do produkcji RDF, powstających w procesie odzysku odpadów 

na linii przygotowania komponentów do produkcji paliwa z odpadów – RDF Zakładu 

Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu (rozdrobnionych na hali do produkcji RDF), 

w tym odbiór i transport przedmiotowych odpadów w ilości 500 Mg.  

 
OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Komponenty do produkcji  RDF wysegregowane będą w ramach  odrębnych procesów  

sortowania ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

oraz z frakcji odpadów zbieranych w sposób selektywny i rozdrobnione  w instalacji do 

rozdrabniania odpadów.   

2. Komponent do produkcji RDF będzie przygotowany przez Zamawiającego do 

zagospodarowania w postaci zmielonej na frakcję do 150 mm. 

3. Przewidywana ilość komponentu do odbioru i zagospodarowania będzie wynosiła 500 

Mg. 

4. Odbiór własnym transportem lub na koszt wykonawcy  odbywał się będzie z terenu 

Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo 

Handlowego „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. W. Witosa 94. 

5. Załadunek leży po stronie Zamawiającego. 

6. Odbiór komponentów do produkcji RDF odbywał się będzie w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1200 i od 1400 do 1900. 

7. Istnieje możliwość odbioru komponentów do produkcji RDF w soboty w godz. 800 do 

1300, jednakże po przekazaniu do Zamawiającego informacji o zamiarze odbioru 

komponentów w sobotę z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.  

8. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów będzie się odbywało na 

wagach Zamawiającego, zlokalizowanych w Zakładzie Utylizacji Odpadów 

Komunalnych PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. W. Witosa 94 i będzie 

potwierdzane kwitem wagowym. 

9. Każdy transport odbieranych przez Wykonawcę komponentów będzie 

ewidencjonowany w systemie wagowym Zamawiającego oraz w systemie BDO 

poprzez wystawienie karty przekazania odpadów, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Ustawie o odpadach. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przekazać  Zamawiającemu pisemne potwierdzenie  

o poddaniu odebranych komponentów do produkcji RDF procesowi odzysku lub 

recyklingu z oznaczeniem procesu. 

 



 

 

Prosimy o kierowanie ewentualnych pytań drogą mailową na wskazane poniżej adresy  

e-mail: a.kultys@radkom.com.pl lub m.faryna@radkom.com.pl  

 

 

Prosimy o przesłanie oferty cenowej do dn. 27.08.2021r. na adresy e-mail: 

a.kultys@radkom.com.pl lub m.faryna@radkom.com.pl  
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