GMINA OLSZANICA
38-722 Olszanica 81
Olszanica , dnia 05.09.2019 r.
……………………………………………
( pieczęć zamawiającego)
ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO
Wójt Gminy Olszanica mając na uwadze art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz .U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) zaprasza do złożenia ofert na
wykonanie zadania:
Przedmiot zamówienia:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olszanica z miejscowości:
Uherce Mineralne, Olszanica, Stefkowa, Rudenka.
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Olszanica , 38-722 Olszanica 81, NIP 6881246016.
e-mail gmina@olszanica.pl
1.Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy
Olszanica w zakresie:
- pakowania, załadunku, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia na składowisko
odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych zalegających na nieruchomościach
należących do osób fizycznych.
Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest tj. płyt azbestowo cementowych
( płyty faliste, płyty małe „karo”) do załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania na
składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około
2 080 m2 ( 31,2 Mg). (podana ilość może ulec zmniejszeniu w przypadku rezygnacji
właścicieli nieruchomości w trakcie realizacji umowy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie
ilościowym , w związku z realizacją zadania przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
a) Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości określający
lokalizację i nazwisko właściciela posesji, z których będzie dokonany odbiór płyt azbestowocementowych,
b) Termin wykonania prac Wykonawca ustali z każdym właścicielem nieruchomości indywidualnie,
c) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu i właścicielowi
nieruchomości po jednym egzemplarzu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadu od
właściciela nieruchomości (protokół , który powinien zawierać imię i nazwisko osoby, od której
odebrane są wyroby zawierające azbest, wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru, ilość
odebranych odpadów ). oraz wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów

zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów
sanitarnych i technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu
azbestowego. Oświadczenie powinno zostać parafowane przez właścicieli nieruchomości.
d) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadu na składowisko, odpadów
niebezpiecznych potwierdzające ilość odebranych odpadów (wagowo).
2. Wymagania wobec wykonawców oraz warunki udziału:
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia w zakresie
transportu i unieszkodliwiania azbestu, wyposażenie techniczne do prowadzenia prac objętych
zamówieniem oraz przeszkolonych w tym zakresie pracowników,
b) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyn.

4. Termin realizacji zamówienia:
Od podpisania umowy do dnia 11 października 2019 r.
5. Kryteria oceny oferty: 100% cena brutto (za odbiór 1 Mg płyt azbestowo cementowych
wraz załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów
niebezpiecznych ),
6. Opis sposobu przygotowania oferty.
- zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferty muszą być
złożone w formie pisemnej.
- oferta musi być napisana w języku polskim, sporządzona czytelnie oraz podpisana przez
osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli.
7. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 16 września 2019 r.
listownie na adres:
Urząd Gminy Olszanica
38-722 Olszanica 81
lub osobiście w sekretariacie Zamawiającego I piętro, pok. Nr 22.
Na kopercie należy umieścić napis „ Oferta na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Olszanica.”
8.Załączniki
1) Formularz ofertowy ( załącznik Nr 1)
2) Oświadczenie RODO ( załącznik Nr 2)
3) Istotne postanowienia umowy ( załącznik Nr 3).

Wójt Gminy Olszanica

