Zgorzelec, dnia 2021-06-25
NP.605.2.9.2021/1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY
na zadanie pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Zgorzelec”
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z
późn. zm.). – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 złotych (art. 2 ust. 1
pkt 1).
1.
Dane Zamawiającego:
Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec.
NIP 615-18-08-654
REGON 230821368
Tel. 75 77 214 36
Adres email: a.gazda@gmina.zgorzelec.pl
2.

Rodzaj zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe):

[ ] Dostawy

[x] Usługi

[ ] Roboty Budowlane

3.
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków wspólnotowych (proszę
zaznaczyć właściwe):
[ ] TAK

[x] NIE

Nazwa projektu: ..............................................................................................................
4.
1)
2)
a)

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
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

b)

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 30 do 50 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.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego w przypadku przekroczenia
limitu finansowego przeznaczonego na realizację zamówienia.

−
−
−
−
−
−
c)
3)
4)

5)

1.

Wspólny Słownik Zamówień - główny kod CPV: 90650000-8

2.
Opis sposobu obliczania ceny:
Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona przez Wykonawcę
w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1) musi być podana cyfrowo i słownie oraz być wyrażona
w złotych polskich.
3.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Lp.

1.

Kryterium

Opis

Waga
procentowa
kryterium

Cena

Cena brutto (z podatkiem VAT)
za realizację przedmiotu
zamówienia, na którą powinny
składać się wszelkie koszty
ponoszone przez Wykonawcę

100%

Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana
wg następujących zasad:
1.1. Kryterium „CENA” (C) o wadze 100%.
W ramach tego kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Pc =Cn / Cb * W
gdzie :
Pc - ilość uzyskanych punktów
Cn – cena brutto najtańszej oferty
Cb – cena brutto badanej oferty
W – waga procentowa kryterium
4.
Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Termin rozpoczęcia: od daty podpisania Umowy z wybranym Wykonawcą, jednakże rozpoczęcie odbioru
odpadów z poszczególnych nieruchomości nie wcześniej niż 01.09.2021 r.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.09.2021 r.
Miejsce realizacji zamówienia: teren Gminy Zgorzelec, 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.
Miejsce, opis sposobu przygotowania oferty i termin składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganym formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,
oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie
Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, Biuro Obsługi Klienta, do dnia 16.07.2021 r. r. do godz. 11.00
Wymaga się, by oferta wraz z załącznikami była dostarczona na adres Zamawiającego, w opakowaniu
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być
oznaczone nazwą (firmy) i adresem Wykonawcy oraz opisane nazwą zamówienia.
Dopuszcza się złożenie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.gazda@gmina.zgorzelec.pl
(w tym wypadku w mailu należy dołączyć kolorowy skan oferty w wysokiej jakości).
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą ocenianie i zostaną zwrócone
Wykonawcy.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 16.07.2021r. r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 6

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego
przeprowadzenia bez podania przyczyny, zwłaszcza gdy Zamawiający nie otrzyma dofinansowania z
WFOŚIGW na zadanie pn. „USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY ZGORZELEC”. Dodatkowo
Zamawiający informuje, że jeżeli oferta najkorzystniejsza przekroczy wartość 130.000,00 złotych,
zapytanie ofertowe może zostać unieważnione.

…………………………………….
(Podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)
Załączniki:
1. Formularz Oferty
2. Projekt umowy

Sprawę prowadzi:
Inspektor: Aneta Gazda
Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
tel. 75 77 214 36, pok. nr 2a
e- mail: a.gazda@gmina.zgorzelec.pl

