PO.6232.1.1.2018

Wietrzychowice, dnia 09.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Wietrzychowice zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wietrzychowice”.
Zamawiający:
Gmina Wietrzychowice
33-270 Wietrzychowice 19
NIP 993-06-52-629, REGON: 851660980
Tel. 14 641 80 45 w. 12 Fax 14 641 80 45
e-mail: gmina@wietrzychowice.pl

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac polegających na odbiorze, załadunku,
transporcie oraz unieszkodliwieniu na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów
zawierających azbest zgromadzonych na terenie nieruchomości znajdujących się w Gminie
Wietrzychowice.
2. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości z
których mają zostać odebrane wyroby zawierające azbest w celu skontaktowania się z
właścicielami i uzgodnienia terminu wykonania usługi.
3. Szacunkowa

ilość

odpadów

zawierających

azbest

przewidziana

do

odbioru

i

unieszkodliwienia: 35 Mg.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu
zamówienia, ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest określone
zostały w sposób szacunkowy.
5. Po dokonanym unieszkodliwieniu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
▪

fakturę VAT,

▪

oświadczenia potwierdzające odbiór wyrobów zawierających azbest – potwierdzające
ilość w Mg odebranych odpadów azbestowych przeznaczonych do unieszkodliwiana –
podpisane przez właściciela nieruchomości u którego wykonano usługę

▪

karty przekazania odpadów zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów
stasowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973),
potwierdzające ilość odebranych odpadów.

Termin realizacji zamówienia
Od dnia podpisania umowy najpóźniej do 30 września 2018 r.

1

Wymagania jakie powinien spełnić Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów
i oświadczeń
1. wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego,
2. aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub aktualna
umowa z firmą transportową posiadającą takie zezwolenie,
3. umowa z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych bądź inny dokument
potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie) odpadów
zawierających azbest w okresie realizacji zamówienia przewidzianej ilości odpadów
zawierających azbest.
Wskazane dokumenty i oświadczenia mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów
lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.
Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć pisemnie w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r. do godz. 13.15
▪

osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Wietrzychowicach 33-270 Wietrzychowice 19, pój nr
10 (sekretariat).

▪

pocztą na adres: Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19 (decyduje data i godzina
wpływu do Urzędu).

Kryterium oceny ofert
Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za 1 Mg odebranych, załadowanych,
przetransportowanych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest.
Cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Warunki płatności
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi wyliczone będzie jako iloczyn
całkowitej wagi odebranych, załadowanych, przetransportowanych i unieszkodliwionych płyt
azbestowo – cementowych liczonej w Mg oraz stawki ryczałtowej za 1 Mg brutto
zaoferowanej przez Wykonawcę.
2. Wykonawca oświadcza, że gwarantuje stałość stawki do czasu zakończenia zadania.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
p. Grzegorz Kogut
Urząd Gminy Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice
pokój nr 2, tel. (14) 641 80 45 wew. 12, e-mail: podatki@wietrzychowice.pl

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz.
1579 ze zm.) - zgodnie z art. 4 ust. 8.
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