
Przesmyki 19.04.2018 r. 

GKIZp.271.14.2018 

     Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 

dotyczy zamówienia prowadzonego bez zastosowania procedur przetargowych na 

podstawie art. 4 pkt  8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2017 poz. 1579 z późn. zm.) - z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza 

równowartości 30 000 euro. 

I. Zamawiający: 

Gmina Przesmyki ul. 11 Listopada 13; 08-109 Przesmyki; tel. 25 6412322, fax. 25  6412322 

w. 103; ugprzesmyki@e-bip.pl    

II. Określenie przedmiotu zamówienia  

1. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 

Przesmyki – etap IX” zakres zadania obejmuje: 

a) Demontaż, załadunek, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w ilości  

ok. 32,89 Mg –  2 530 m2 

b) Załadunek, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w ilości ok. 27,586 Mg –  

2 122 m2 

2. Podane powyżej ilości wynikają z wniosków mieszkańców, ostateczna wielkość 

przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 

bowiem jest ona uzależniona od kwoty przyznanej dotacji oraz faktycznych ilości, które 

zostaną odebrane od mieszkańców. 

3. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy otrzyma szczegółowy 

wykaz nieruchomości do realizacji zadania. 

4. Wykonawca ustali indywidualnie z mieszkańcami termin demontażu i odbioru wyrobów. 

5. Wykonawca przekaże użytkownikom wyrobów zawierających azbest potwierdzenie 

przejęcia odpadów (kartę przekazania odpadów), Protokół zawierający potwierdzenie 

ważenia odpadów oraz oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie 

przyznania dotacji na realizację przedmiotowego zamówienia. 

7. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta po przyznaniu dofinansowania przez 

WFOŚiGW na realizację zadania.  

III. Warunki realizacji usługi 

1. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że: 

a) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie stosownym do przedmiotu zamówienia. 

b) posiada ważną decyzję administracyjną zezwalającą na transport odpadów o kodach 

niżej wyszczególnionych, wydaną przez właściwy organ w trybie przepisów ustawy o 

odpadach: 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest; 17 06 05* - materiały 

konstrukcyjne zawierające azbest. 
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c) posiada aktualną umowę lub promesę zawartą z przedsiębiorcą posiadającym 

zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów zawieranych azbest. 

2. Wykonawca wykona przedmiotowe prace 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. 2004 Nr 71 poz. 649 z późn. zm). 

3. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi 

polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest o ilości 

nie mniejszej niż 50 Mg oraz przedstawi dowody, że usługi te zostały wykonane należycie 

i ukończone prawidłowo. 

IV. Termin realizacji zamówienia: 

Od dnia zawarcia umowy do 26 października 2018 r.  

V. Miejsce i termin składani ofert 

1. Wypełniony formularz ofertowy należy złożyć osobiście, lub przesłać listownie  

w zamkniętej kopercie do dnia 26.04.2018 r. do godz. 11:00 na adres Urząd Gminy  

w Przesmykach ul. 11 Listopada 13; 08-109 Przesmyki. Kopertę z ofertą należy opisać  

w następujący sposób „Rozeznanie cenowe na Usuwanie i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest na terenu Gminy Przesmyki – etap IX nie otwierać 

do dnia 26.04.2018 r.  do godz. 11:15”. 

2. Otwarcie ofert Urząd Gminy w Przesmykach 26.04.2018 r. o godz. 11:15 

3. Kryterium oceny ofert - najniższa cena. 

4. Zaproszenie przesłano potencjalnym Wykonawcom, zamieszczono na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy i stronie internetowej Zamawiającego. 

VI. Uwagi końcowe 

1. Zamówienie będzie współfinansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez 

dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania 

Zamawiający poinformuje Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej 

www.bip.przesmyki.pl 

 

Wójt Gminy Przesmyki 

 

Andrzej Skolimowski 

Załączniki:                                                                                            

1. Formularz ofertowy 

2. Wykaz wykonanych usług 

3. Projekt umowy 
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