Zgorzelec, dnia 24.07.2019 r.
NP.605.2.23.2019/2

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na wykonanie zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Zgorzelec”
Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro (art. 4 pkt 8 w/w ustawy).
1.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa:
Gmina Zgorzelec
Adres:
ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec
REGON:
230821368
NIP:
615-18-08-654
Strona internetowa:
www.gmina.zgorzelec.pl
Numer telefonu:
757721436
Numer faksu:
757756564

2.
1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy
Zgorzelec”.
Zakres zamówienia obejmuje:
opracowanie szczegółowego harmonogramu prac oraz dokonanie zgłoszenia przystąpienia do
prac polegających na usunięciu odpadów zawierających azbest, właściwemu organowi nadzoru
budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu
inspektorowi sanitarnemu, zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),
odbiór odpadów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zgorzelec
(odpady powstałe po zdemontowaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych,
złożone w stos na paletach i owinięte folią lub umieszczone w worku typu big-bag), w tym:
ustalenie z właścicielami nieruchomości dokładnej daty odbioru odpadów,
powiadomienie przedstawiciela Zamawiającego o każdorazowym odbiorze odpadów, z
co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,
zważenie odpadów zawierających azbest w momencie ich odbioru z poszczególnych
nieruchomości, w obecności właściciela nieruchomości i przedstawiciela Zamawiającego,
załadunek odpadów na środek transportu,
potwierdzenie odbioru odpadów na karcie przekazania odpadu i w protokole odbioru odpadów
zawierających azbest,
transport odpadów na wybrane przez Wykonawcę składowisko odpadów niebezpiecznych
posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest,
unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
Szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest mieści się w przedziale od 40 do 60 Mg.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 3 ze względu na fakt, iż podana ilość odpadów
zawierających azbest określona została w sposób szacunkowy.
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c)
3)
4)

5)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego w przypadku
przekroczenia limitu finansowego przeznaczonego na realizację zamówienia.

3.
1)

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona przez Wykonawcę w
formularzu ofertowym (wg załączonego wzoru) musi być podana cyfrowo i słownie oraz być
wyrażona w złotych polskich.
Oferta powinna zawierać cenę brutto i cenę netto zamówienia w przeliczeniu na 1 Mg odpadu
zawierającego azbest.
Cena powinna obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w
zapytaniu ofertowym.
Cena wskazana w ofercie będzie niezmienna do końca trwania umowy na realizację zadania.

2)
3)
4)
4.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin rozpoczęcia: od daty podpisania Umowy z wybranym Wykonawcą, jednakże rozpoczęcie
odbioru odpadów z poszczególnych nieruchomości nie wcześniej niż 02.09.2019 r.
Termin zakończenia: do 16.09.2019 r.
Odbiór odpadów zawierających azbest odbywać się będzie w dni robocze, w godzinach pracy
urzędu tj.: poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00, wtorek-piątek od godz. 7:30 do godz.
15:30.
Lokalizacja: Szczegółowa lokalizacja miejsc odbioru odpadów zawierających azbest zostanie
przedstawiona po podpisaniu Umowy.

5.

WARUNKI ZAPŁATY
Zamawiający po protokolarnym odbiorze prac, w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do
siedziby Zamawiającego, wpłaci kwotę określoną w umowie, na wskazane przez Wykonawcę
konto bankowe.

6.

RODZAJE I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
Cena – 100%

7.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który: posiada uprawnienia do wykonywania
działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.

8.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
Na ofertę składa się:
wypełniony formularz oferty (wg załączonego wzoru),
dokumenty potwierdzające uprawnienia Wykonawcy do wykonania działalności związanej z
realizacją przedmiotu zamówienia (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę
prawnie umocowaną):
kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do
występowania w obrocie prawnym,
kserokopie posiadanych stosownych decyzji, zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami.

a)
b)



9.


MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć do dnia 02.08.2019 r. w jednej z następujących form:
w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec,



na adres: a.gazda@gmina.zgorzelec.pl
Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

10. Wraz z podpisaniem umowy na wykonanie zadania zostanie podpisana umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na
każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyny zwłaszcza w przypadku
niezakwalifikowania się do dofinansowania w ramach konkursu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dodatkowo
Zamawiający informuje, że jeżeli oferta najkorzystniejsza przekroczy wartość
30.000,00 Euro, zapytanie ofertowe może zostać unieważnione.
Z poważaniem
Naczelnik
Wydziału Nieruchomości
i Gospodarki Przestrzennej
Sylwia Prabucka
W załączeniu:
1. Formularz Oferty
2. Projekt Umowy.
Sprawę prowadzi
Aneta Gazda
pok. nr 2a, tel. 75 77 214 36

