OR.624.1.5.2021

Zawadzkie, 2021-08-23

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY
W związku z wartością zamówienia, która nie przekracza kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.
zm.) zapraszam do złożenia oferty na świadczenie niżej opisanych usług.
1. Zamawiający: Gmina Zawadzkie, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie.
2. Przedmiot zamówienia: demontaż, transport oraz utylizacja na składowisku odpadów
niebezpiecznych – materiałów niebezpiecznych zwierających azbest, zlokalizowanych
na terenie gminy Zawadzkie.
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 października 2021 r.
4. Kryterium oceny ofert jest cena.
Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić gminie wykaz nieruchomości z ceną
realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach oraz cenę jednostkową i łączną,
zgodnie z „Formularzem ofertowym Wykonawcy”. Łączna cena może być zmieniona
w przypadku odstąpienia któregokolwiek z właścicieli nieruchomości od realizacji zadania.
Cena usługi w umowie zostanie wówczas ustalona przy uwzględnieniu pomniejszonej ilości
azbestu przewidzianego do usunięcia.
5. Inne istotne warunki zamówienia.
Usługa obejmuje usunięcie, transport i utylizację oraz transport i utylizację na składowisku odpadów
niebezpiecznych – materiału niebezpiecznego zawierającego azbest, zlokalizowanego na terenie
nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych o całkowitej powierzchni oszacowanej na
ok. 100,00 m2 (1,600 Mg). Materiały azbestowe stanowią: pokrycia dachowe (1 obiekt), a także
zalegają w postaci składów (1 skład). Zadanie powinno być realizowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71,
poz. 649) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089).
Firma składająca ofertę powinna:
1) posiadać:
a) zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z poźń. zm.),
b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych,
wydane na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z poźń. zm.), lub
2) być wpisana do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 779 z późn. zm.).
Odpady muszą zostać zdeponowane na składowisku posiadającym decyzję zezwalającą
na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest poprzez składowanie.
Prowadzone prace należy skoordynować z właścicielami poszczególnych nieruchomości.
Po przeprowadzeniu prac należy opracować stosowną dokumentację techniczną zgodną
z wymogami zawartymi w Ogólnopolskim programie finansowania usuwania wyrobów
zawierających azbest.
6. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego, na kopercie należy umieścić napis:
„Oferta na usunięcie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zlokalizowanych
na terenie gminy Zawadzkie, w roku 2021”.

7. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę można złożyć pocztą, pocztą elektroniczną na adres: rolnictwo@zawadzkie.pl lub faksem
pod nr 774623175.
Ofertę złożyć należy do godz. 1400 w dniu 30 sierpnia 2021 r.
Dopuszcza się unieważnienie postępowania w każdym czasie – z ważnych powodów.

