
ASLUBICE 
ckl. woj. mazowl~ckie 

a 32, 09-533 Siubice 
'10626 RfGON"1101S96~ 

Slubice, 27 kwietnia 2022r;. 
GO.041.1.2022 


Za ytanie ofertowe I 
Post~powanie nie podlega tryboJ przewidzianym w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019~. 

Prawo zamowien publicznych - wartos~ zamowienia nie przekracza kwoty 130.00,00 zlotych 
netto. 

I. Beneficjent (Zamawiaj~cy): 

Gmina Slubice 

ul. Plocka 32, 09-533 Slubice 

REGON: 000549513 

NIP: 774-321-06-26 

tel. 24 277 89 34, fax. 24 277 89 419 

e-mail: ugslubice@plocman.pl 


Zaprasza do zloienia ofert cenowych na~ 


"Usunifrcie i unieszkodliwienie WY~Ob6w zawieraj~cych azbest z terenu gminy 


Siubice w 2022r." 


II. Opis przedmiotu zamowienia: 

Specyfika gl6wnych wymagan 

Przedmiotem niniejszego zam6wienia I jest odbi6r, transport i unieszkodliwienie wyrob6w 

zawieraj~cych azbest - ply! azbestowo cjmentowych falistych, pochod",!cych z pokryc dachoJ,ch 

budynk6w mieszkalnych i gOSPOdarCzyct , polozonych na terenie gminy Slubice. I 
Szacunkowa ilose wyrob6w zawieraj ,!cych azbest przeznaczona do odbioru, transportu 

i unieszkodliwienia na skladowisku odpad6w niebezpiecznych wynosi okolo 60,00 Mg, 

pochodz,!cych z 21 posesji polozonych a terenie Gminy Slubice. 
I 

Odbi6r wyrob6w azbestowych z posesji mieszkanc6w gminy nast,!pi bez wzglydu na jego postae 

oraz spos6b i miejsce skladowania. I 
Wykonawca po podpisaniu umowy, ottzyma od Zamawiaj,!cego wykaz posesji z terenu Gminy 

Slubice, z kt6rych odpady musz'! zos~ae odebrane a Wykonawca przedstawi zamawiaj'!demu 

harmonogram odbioru wyrob6w azbes~owych. Wykonawca zobowi,!zany jest do ustalenia l~aty 
i godziny odebrania wyrob6w zawieraj,!cych azbest z wlascicielami poSZCZeg6tfYCh 

nieruchomosci, przy czym termin odebrj ia wyrob6w zawieraj,!cych azbest powinien bye dogodny 

dla wlascicieli nieruchomosci, jednak nie dluzszy niz do przewidzianego terminu realizacji zadania. 
I 

przygotowanie do transportu, waZenre odpad6w, zaladunek i transport azbestu na miejsce 
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skladowania (unieszkodliwienia) i unieszkodliwienie lezy po stronie Wykonawcy. 

Wa:ienie odpad6w bydzie siy odbywalo w obecnosci wlasciciela posesji oraz przedstawiciela 

Zamawiajqcego. 

Przejycie odpadu przez Wykonawcy od wlasciciela posesji, zostanie potwierdzone poprzez 

sporzqdzenie w minimum dw6ch egzemplarzach protokolu odbioru odpad6w (jeden egzemplarz dla 

Zamawiajqcego i jeden dla wlasciciela nieruchomosci). 

Przekazanie odpadu niebezpiecznego z miejsca zbi6rki do miejsca unieszkodliwiania, rozladunek i 

zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na skladowisku odpad6w niebezpiecznych 

zawierajqcych azbest oraz prowadzenie ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpad6w okreslonej w 

ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699) Wykonawca 

zobowi'l,Zany jest udokumentowac sporzqdzeniem w minimum dw6ch egzemplarzach (jeden 

egzemplarz dla Zamawiajqcego i jeden dla Wykonawcy) zbiorczej karty przekazania odpadu 

wygenerowanej z systemu BDO. 

Wykonawca po wykonaniu zadania wystawi oswiadczenie, ze prace ZWlqZane z USUillyClem 

wyrob6w zawierajqcych azbest zostaly wykonane prawidlowo, z zachowaniem wlasciwych 

przepis6w sanitamych i technicznych, a teren zostal prawidlowo oczyszczony z odpad6w i pylu 

azbestowego zgodnie z § 8 ust. 3 rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej 

z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposob6w i warunk6w bezpiecznego uzytkowania i usuwania 

wyrob6w zawierajqcych azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 71, poz. 649 ze zm.). 

Wykonawca po wykonaniu calego zadania dostarczy zbiorcze zestawienie posesji, z kt6rych 

wyroby azbestowe zostaly odebrane, zawierajqce informacje 0 rodzaju odebranych odpad6w oraz 

ich ilosci wyrazonej w tonach (Mg). 

Po calkowitym zakonczeniu zadania, zostanie sporzqdzony protok61 odbioru koncowego, 

podpisany przez Zamawiajqcego oraz Wykonawcy. 

Przewidywany termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy z Zamawiajqcym do dnia 

15 wrzesnia 2022 roku. 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien zalllczyc do oferty: 

1. 	 Zamawiajqcy wymaga, aby oferta zostala zlozona na formularzu cenowo- ofertowym - wg 

zalqczonego wzoru. 

2. 	 Dokument potwierdzajqcy wpis do bazy BDO z podanym numerem rejestrowym. 

3. 	 Aktualne zezwolenie na zbieranie odpad6w. 

4. 	 Aktualne zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie transportu odpad6w 

niebezpiecznych - kserokopia potwierdzona za zgodnosci oryginalem przez uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 



5. 	 Umowy z instalacjami, w kt6rych bytl'l unieszkodliwiane odpady azbestowe oraz decyzje 

i pozwolenia instalacji wymagane pra em, w tym pozwolenie uprawniaj'lce do przyjmowani~ 
i unieszkodliwiania odpad6w zawierajF!cych azbest - kserokopia potwierdzona za zgodnosJi 

orygina/em przez uprawnionego przedJtawicieia Wykonawcy. 	 I 
6. 	 Aktualny odpis z wlasciwego rejestrp lub aktualne zaswiadczenie 0 wpisie do eWidenofi 

dzialalnosci gospodarczej. .. 	 . I 
7. 	 Udokumentowane nalezyte wykonanie, w Cl'lgu ostatlllch 3 lat przed uplywem termmu 

skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, wykoJ al 

nalezycie co najmniej 3 zadania (uslugi) 0 tresci podobnej do niniejszej uslugi z pOdanie~ : 
rodzaju i zakresu, terminu realizacji i nazwy, adresu i telefonu zamawiaj'lcego 0 wartosci l1ie 

nizszej, niz zaoferowana w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

8. 	 Postypowanie prowadzone jest w jyzyku polskim. 

IV. Informacje 0 sposobie porozumiewania si~ Zamawiaj~cego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oswiadczen i dOkur entow. 

Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiaClomienia oraz informacje Zamawiaj'lcy i Wykonawcy 

mogq przekazywae pisemnie lub za pomocq faksu. I 
V. Osoby po stronie Zamawiaj~cego u~rawnione do porozumiewania si~ z Wykonawcami 

1. 	 Osobq uprawnionq do kontaktowania siy z Wykonawcami i udzielania wyjasnien dotyczqcych 

postypowania jest Pani Ewa Jankowska pod nr tel. 24 2778935 Faks: 24 2778949 e-nr i1: 

ewaj@slubice.org.pl. ,. ,. .. . . . ,. .. I 
2. 	 Wykonawca moze zwroclc Sly telefolllczllle do ZamaWlajqCego 0 WYjaSlllellle lstotnych

I 
warunk6w udzielenia zam6wienia ~ godzinach pracy urzydu tj.: od godz. 7.30 do 15.31 od 

poniedzialku do piqtku. I 

VI. Miejsce sklad~nia ofer,t .. ... . . . . I. 
Oferty cenOWq nalezy zlozyc w formle plSemnej w sledzlble ZamawIaj'lcego: Urz'ld Gmmy Slullnce, 

lI 09-533 Slubice, ul. Plocka 32, pok. nr 15, w terminie do dnia 11 maja 2022 roku do godz. 10.00. 

Oferty zlozone po terminie nie bydq rozpatrywane. 

Koperta powinna bye zaadresowana na Zamawiajqcego i opisana w nastypuj'lcy spos6b "Usun ~cie 

i unieszkodliwienie wyrobow zawier~j~cych azbest z terenu Gminy Siubice w 2022r" J Nie 

otwierac przed dniem 11 maja 2022r. godz. 10.00 

VII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. 	 Na za1'lczonym formularzu cenowo - ofertowym, nalezy przedstawie ceny netto brutto 

za wykonanie przedmiotu zam6wiJnia. 

2. 	 Wartose cenowq nalezy podae w zlotych pol skich cyfrq - z dokladnosci'l do dw6ch miejsc po 



przecinku oraz slownie. 

3. 	 Cena powinna zawierac wszelkie koszty zwiqzane z wykonaniem przedmiotu zam6wienia. 

4. 	 Wszelkie rozliczenia pomiydzy Zamawiajqcym a Wykonawcq odbywac siy bydq w zlotych 

polskich. 

5. 	 W niniejszym postypowaniujedynym kryterium, kt6rym bydzie siy kierowal Zamawiajqcy przy 

wyborze oferty, bydzie cena brutto odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg wyrob6w 

zawierajqcych azbest. 

VIII. Informacje 0 formalnosciach 

1. 	 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajqcy zawiadomi wszystkich 

Wykonawc6w, kt6rzy ubiegali siy 0 udzielenie zam6wienia. 

2. 	 Zamawiajqcy przewiduje mozliwosc uniewaznienia postypowania ze wzglydu na me 

przyznanie srodk6w z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie. 

3. 	 Zamawiajqcy zastrzega, ze zawarcie umowy z Wykonawcq jest uzaleznione od uzyskania 

dofinansowania z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie, 0 kt6re bydzie siy ubiegal. 

4. 	 Zamawiajqcy zawrze umowy z wybranym Wykonawcq po przekazaniu zawiadomienia 

o 	 wyborze Wykonawcy, jednak nie wczesniej niz po uzyskaniu pozytywnej decyzji 

o dofinansowaniu, z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie. 

5. 	 Jezeli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyli Sly od zawarCla umowy, 

Zamawiajqcy wybierze kolejnq oferty najkorzystniejszq sposr6d zlozonych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

Zalaczniki: 

1. 	 Formularz cenowo- ofertowy 

2. 	 Klauzula informacyjna -RODO 

3. 	 Wz6rumowy. 


