WÓJT GMINY
GODZIESZE WIELKIE
Znak sprawy: IK.271.50.2022

Godziesze Wielkie, dnia 06.05.2022 r.

WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie

ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest poniżej wartości określonej w art.
2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1129 z późn. zm.).
Zamawiający:
Gmina Godziesze Wielkie, z siedzibą w Godzieszach Wielkich, ul. 11 listopada 10, 62-872
Godziesze Małe
zaprasza do złożenia oferty na:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Godziesze Wielkie
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów
zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Godziesze Wielkie. Zakres
prac obejmuje zabezpieczenie, ważenie, załadunek i transport na przystosowane do tego celu
składowisko odpadów w przewidywanej ilości 270 Mg.
2. Ilość miejsc lokalizacji oraz wyrobów zawierających azbest składająca się na przedmiot zamówienia
jest ilością szacunkową i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek
roszczeń, co do ilości faktycznie zdemontowanych i odebranych wyrobów azbestowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
a. zabezpieczenie odpadów zgodnie z przepisami (pakowanie),
b. ważenie,
c. przygotowanie do transportu i załadunek,
d. uporządkowanie miejsca wykonania usługi z odpadów w sposób uniemożliwiający ich emisję do
środowiska,
e. transport odebranych odpadów,
f. przekazanie odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie
odpadów niebezpiecznych.
4. Wskazane w pkt. 1 ilości mogą ulec zmianie, na skutek dokonania faktycznego pomiaru masy
usuwanych wyrobów, podczas realizacji zamówienia. Wykaz nieruchomości z szacowaną ilością
wyrobów zawierających azbest do usunięcia z posesji stanowi załącznik nr 1, który jest integralną
częścią zapytania ofertowego i umowy na wykonanie zadania. Wykonawca przyjmuje do wiadomości,
że liczba nieruchomości i szacowana ilość odpadów może ulec zmianie w trakcie wykonywania umowy.
5. Ostateczna ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia w ramach zadania
zależy od ilości wniosków mieszkańców, rzeczywistej wagi wyrobów, a także środków przewidzianych
na to zadanie w budżecie Gminy Godziesze Wielkie w 2022 r.

6. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu termin realizacji
zadania zawierający termin wykonania prac na poszczególnych posesjach uzgodniony z
właścicielem/zarządcą nieruchomości. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem
urzędu.
7. Ważenie odbieranych wyrobów azbestowych ma odbywać się w obecności oddającego odpad
zawierający azbest oraz przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego
o dniu odbioru. Wykonawca dokona ważenia przy użyciu własnych urządzeń. Z przeprowadzonej
czynności ważenia Wykonawca każdorazowo ma obowiązek spisać protokół (w 3 egz.)
8. Udokumentowanie Zamawiającemu przekazania odpadu na składowisko uprawnione do przyjęcia
odpadów zawierających azbest dowodu unieszkodliwienia odpadów tj.: karty przekazania odpadów,
protokołów odbioru, kwitów wagowych, potwierdzających wagę odebranych wyrobów zawierających
azbest od osób uprawnionych
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i poniesie koszty ewentualnych zniszczeń
spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których dopuścił się podczas wykonywania
usługi.
10. Załatwienie wszelkich formalności i pokrycie wszelkich kosztów związanych przedmiotem
zamówienia leży po stronie Wykonawcy usługi.
11. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na czas wykonywania zamówienia ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 94 500.00 zł.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody związane z wykonywaniem
niniejszej umowy wyrządzone przez niego, jego pracowników, podwykonawców oraz inne podmioty i
osoby którymi się posługuje. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.
13. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień
90650000-8 -Usługi usuwania azbestu
905 12000-9 -Usługi transportu odpadów
14. Wynagrodzenie wykonawcy z tytułu wykonania usługi wyliczone będzie jako iloczyn ceny
jednostkowej za Mg usuniętych wyrobów zawierających azbest określonej w ofercie Wykonawcy oraz
faktycznej ilości ton wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
unieważnienia postępowania.
16. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
17. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe
jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia:
1. Zawiadomienia o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach - jeśli
dotyczy.
2. Aktualnej umowy ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych mającym odpowiednie dopuszczenia
w tym zakresie na zdeponowanie odpadów azbestowo-cementowych lub zezwolenie w sprawie
składowania odpadów niebezpiecznych - jeśli dotyczy.
3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej regulowanej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru łub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem upływu składania ofert - jeśli dotyczy.
4. Dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. zezwolenie na transport
odpadów niebezpiecznych o kodzie: 170601 materiały izolacyjne zawierające azbest lub 170605
materiały konstrukcyjne zawierające azbest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r poz. 699) —jeśli dotyczy.
II. Termin realizacji zamówienia:
Ustała się termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2022 r.
III. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz oferty załącznik nr 1,
2. Wypełnione oświadczenie Wykonawcy załącznik nr 2
IV. 0pis sposobu przygotowania oferty
Oferty sporządzone na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 wraz z
oświadczeniem Wykonawcy załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, w języku polskim, w sposób
czytelny należy złożyć do dnia 18.05.2022 r. do godz. 10:00.
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego w dniach i godzinach otwarcia siedziby Zamawiającego tj. od
godziny 7:00 do godziny 15:00, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo uznanych za
wolne od pracy przypadających w tym okresie) w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem:
„Oferta Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Godziesze Wielkie” nie otwierać
do dnia 18.05.2022 r. do godziny 10:00” lub
2) kurierem lub przesyłką pocztową na adres siedziby Zamawiającego w zamkniętej nieprzezroczystej
kopercie z dopiskiem: „Oferta Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Godziesze
Wielkie” nie otwierać do dnia 18.05.2022 r. do godziny 10:00” lub
3) w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty w formie pliku .pdf) na adres
gmina@godzieszewielkie.pl , w terminie do dnia 13.05.2022 r. do godziny 10:00, przy czym w tytule
wiadomości e-maił należy wskazać: „Oferta Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie
gminy Godziesze Wielkie” nie otwierać do dnia 18.05.2022 r. do godziny 10:00”
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą brane pod
uwagę przy ocenie ofert. Decyduje data wpływu ofert do Zamawiającego.
V. Kryteria oceny oferty:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: - cena - 100 %
Maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium .„CENA” otrzyma najtańsza oferta według wzoru:
całkowita wartość brutto oferty najtańszej
Liczba punktów =

*100
całkowita wartość brutto oferty ocenianej

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

VI. Informacja o wyborze naj korzystniejszej oferty:
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty za
pośrednictwem poczty, e-maila lub telefonicznie.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Kamila Stysiak tel. 62 7611089 wew. 20
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta stosowna urnowa na realizację
przedmiotu zamówienia.

WÓJT GMINY
Józef Podłużny
………………………………………………
(podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Załączniki:
1. Formularz oferty - załącznik nr 1
2. Wypełnione oświadczenie Wykonawcy załącznik nr 2,
3. Projekt Umowy - załącznik nr 3.

