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ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE ZAMOWIENIA o WARToŚcr poNrŻg,l so 000 EURO.

Wójt Gminy lzbicko, mając nauwadze art..4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówieńpublicznych (tj.
Dz..U, z 2013 t., poz. 907 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego
zadania:

przedmiot zlecenia:

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie prac zsńązartych z usuwaniem i unieszkodliwianiem
wyrobów zańerĄących azbest z nieruchomości na terenie Gminy Izbicko

Nazwa i adres zleceniodawcy:

Gmina Izbicko, ul. Powstńców ŚĘski ch 12, 47 - t}O Izbicko.

proiekt którego dotyczy zlecenie:

,,Unieszkodliwianie wyrobów zawterujących azbest z terenu Gminy Izbicko - w roku 2018"

Określenie przedmiotu z|ęcenia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac złviryanych z usuwaniem i
unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie
Gminy Izbicko w zakresie:

a. odbioru wraz z załadllŃiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku
odpadów niebezpiec zny ch płY azbestowo cementowych. SzacuŃowa ilość wyrobów
zawierających azbest, tj. płyt azbestowo cementowych do odbioru, załaduŃu,
transporlu oraz unięszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została
okreŚlona wagowo przęzZanawiającego na około 4,50 tony (tj. ok 346o00 m2),

b. Demontażu płY azbestowo cementowych z pokryć dachowych, ich załadunek,
transport otaz unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych,
Szacunkowa ilośó wyrobów zawieĄących azbest tj. płyt azbestowo cementowych z
pokryĆ dachowych do demontużru, zńadlsttku, transportu oraz unieszkodliwiania na
składowisku odpadów niebezpiecznych została określona wagowo ptzez
Zamańającego na około 45,53 ton (tj. ok.3502o00 -r),,

Ilości odpadów o których mowa w pkt. la i lb nie ulegną zmianie a wystąpienie
zwiększonych ilość właściciel musi pokryć we własnym zakresie.

Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od Zarnawiającego Wkaz nieruchomości z
których będzie dokonany odbiór płyl azbestowo cementowych oraz demontuż pokryć
dachowych wraz z odbiorem płyt azbestowo-cementowych, ptzy czym Zamawiający
zastrzega, że w trakcie realizacji zńaniaw/w wykaz może ulec zmianie



2, Zanavłiający zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w treści umowy, po ich
uzgodnieniu z Wykonawcą.

3. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia dał i godziny odebrania wyrobów
zańerających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają byó wykonane prace.
Termin odebrania wyrobów zańerających azbest powinien byó dogodny dla właściciela
nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 30.10.2018 r.

4. Po kńdym dokonanym demontazu lub/i odbiorze płY wraz z ich unieszkodliwieniem,
Wykonawca dostarczy Zamańającemu karty przekazania odpadów na składowisko,
potwierdzające ilość odebranych odpadów (wagowo), a Właścicielowi posesji wystawi
oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały
wykonane prawidłowo, z zachowaniem właścilvych przepisów sanitarnych i technicznych, a
teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego.

5. Zadaniebędzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.

6. Ofertę należy przygotować z lv,lzględnieniem wymogów Regulaminu Konkursu na
dofinansowanie ptzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Opolu przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest na terenie województwa opolskiego - nńór 2018 rok - dostępny na
stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Opolu.

sposób obliczenia cenv:

Cenę nalezy obliczyć wg. ńożonego Formularza ofertowego - stanowiącego załącznik nr 1

do niniej sz ego zapytańa ofertowego.

Termin i mieisce wvkonania zlecenia:

Od podpisania umowy do dnia 30.10.2018 r.

krvteria oceny ofert:
1. Cena oferty - l00"^

Sposób dokonywania oceny wg wzoru

Cn
Pc: -------- * 100 pkt

Co

Gdzie: Pc: ilośc uzyskanych punktów (max 100 pkt)
Cn - najniZsza cena o ferty, spo śró d ofert zŁo żony ch
Co - cena oferty poddanej ocenie

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.



Termin i mieisce składania ofert:
dGminyIzbicko,ul.PowstńcówŚĘskich12,47-l80

Izbicko.
Forma dostarczenia oferty dowolna.

warunki udziału wvkonawcv:
Oferta powinna zańeraó :

1. Wypełniony formularz ofenowy stanowiący zńącznik nr 1 do niniejszego zaplĄania
ofertowego.

2. Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik w 2 do niniejszego zapytania
ofertowego

3. Zńączonąkopię dokumentów:
I) Zenvoleńe na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów

niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia}D}lr. o odpadach,
2) Zezwolenie na zbieranię odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietrria

200I r. o odpadach,
3) Kopię umowy z zakJadęm prowadząc}m działaltość w zakresie unieszkodliwiania

o dp adów nieb ezp i ec zny ch zańer aj ących azb e st,
4) Kopię alrtualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest

wskazany rodzaj dzińalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do
reprezentacji.

Dodatkowe informacje
1. Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamóńęń Publicznych
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez

podaniapowodu.
3. Osoba do kontaktu w sprawie: Dariusz Bekiersz tel. 77461722l wew. I29,

darek.b@ipbicko.pl

Oferty niekompletne, nieczytelne lub zNożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Uwagi koĄcgy:ve

Gmina lzbicko przystąpiła do konkur§u na dofinansowanie przez Wojewódzki X'undusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedsięwzięć zgodnych z
gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie
woj ewództwa opolskiego.
Mając na uwadze powyższe zlecenie prac i rea|uacja postanowień umowy będących
przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego zuliązanych z usuwaniem i
unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy
Izbicko jest uzależnione od poryskania środków, tj. dofinansowanie tego zadania przez
WF'OŚiGW. Obecnie wniosek Gminy lzbicko oczekuje na zakwalifikowanie do
dofinansowania.
Zamawiający zastrzega, że unieważni postepowanie, jeżeli środki, które zamierzaN
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu prTyznane przez wlw
fundusz.
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