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ZAPYTANIE OFERTOWE
przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.3.2014 Wójta Gminy Trzebiechów
z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie
regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod działania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.) o wartościach nie przekraczających wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 euro.
Gmina Trzebiechów zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.:
„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2018 r.”
I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów
w zakres, którego wchodzi: zbieranie, pakowanie (zabezpieczenie), załadunek, transport
i utylizacja wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych,
znajdujących się na wskazanych nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy
Trzebiechów.
b) informowanie mieszkańców z terenu Gminy Trzebiechów o terminach podejmowania
prac w zakresie wyrobów zawierających azbest, co najmniej na 7 dni przed ich
podjęciem;
c) informowanie Zamawiającego o terminach podejmowania prac w zakresie ważenia
odbieranych wyrobów zawierających azbest, co najmniej na 7 dni przed ich podjęciem;
d) ważenie
odbieranych
wyrobów
zawierających
azbest
każdorazowo
w obecności uprawnionego mieszkańca Gminy (zdającego) i przedstawiciela
Zamawiającego;
e) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt przenośnych i sprawnych
technicznie urządzeń do ważenia wyrobów zawierających azbest;
f) spisywanie każdorazowo protokołu zdawczo-odbiorczego na okoliczność usunięcia
wyrobów zawierających azbest, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego.
g) zapewnienie we własnym zakresie sprawnego technicznie sprzętu i pojazdu
pozwalających na transport wyrobów zawierających azbest z zachowaniem
obowiązujących przepisów;
h) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt przenośnych i sprawnych
technicznie urządzeń niezbędnych do pakowania i załadunku wyrobów zawierających
azbest.
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i) przekazywanie każdorazowo, na podstawie dokumentów, wyroby zawierające azbest
do unieszkodliwienia na składowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami;
j) zbieranie pisemnych potwierdzeń dokumentujących fakt usunięcia wyrobów
zawierających azbest każdorazowo od uprawnionych mieszkańców Gminy (zdających);
k) prawidłowe i zgodne z prawem dokumentowanie realizacji przedmiotu umowy;
l) przekazanie Zamawiającemu pisemnych dowodów z unieszkodliwienia wyrobów
zawierających azbest tj.: karty przekazania odpadów, protokołów zdawczo-odbiorczych
przed dniem sporządzenia protokołu odbioru końcowego zadania, nie później niż do
10 sierpnia 2018 r.;
m) realizację przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
n) poniesienie ewentualnych kosztów napraw zniszczeń, spowodowanych na szkodę
Zamawiającego/ osób trzecich, których się dopuścił podczas realizacji przedmiotu
umowy;
o) zapewnienie zgodnej z przepisami organizacji i zabezpieczenia placu robót oraz
uporządkowania każdej nieruchomości po zakończeniu prac.
II. Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany do dnia 31 lipca 2018 r.
III. Warunki złożenia oferty:
Ofertę w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania – należy
złożyć w siedzibie Zamawiającego w następujący sposób: e-mailem na adres:
b.cybulski@trzebiechow.pl (podpisana i zeskanowana oferta wraz z wymaganymi
załącznikami) lub listownie na adres: Urząd Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2,
66-132 Trzebiechów z napisaną na kopercie nazwą zadania - „Usuwanie azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2018 r.”) do dnia 7 marca 2018 r.
do godz. 10:00.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobligowany jest najpóźniej w dniu
podpisania umowy dostarczyć oryginał złożonej e-mailem oferty.
IV. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym
postępowaniu zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do przedłożenia
zamawiającemu następujących dokumentów:
 aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
(kopia zezwolenia), lub umowę z firmą transportową posiadającą zezwolenie
na transport odpadów niebezpiecznych (kopia zezwolenia) – w przypadku korzystania
przez Wykonawcę z usług transportowych.
 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia,
 umowę ze składowiskiem odpadów na odbiór – unieszkodliwienie odpadów
niebezpiecznych zwierających azbest (kopia umowy).
V. Wybór najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy:
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych w w/w terminie,
które spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
Kryteria oceny ofert: cena 100 %.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
Wykonawców, poprzez publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy w Trzebiechowie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli:
 cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć
na realizację zamówienia;
 gdy zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
 gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie
uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;
 gdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze odstąpi od przyznania dotacji.
Szczegółowych informacji udziela Pan Bartłomiej Cybulski tel. (68) 351 41 31.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

dnia

VI. Inne istotne warunki zamówienia:
a) Zamawiający zobowiązuje się w terminie siedmiu dni od dnia podpisania umowy
przekazać Wykonawcy pełny wykaz posesji z zaznaczeniem miejscowości, numeru
ewidencyjnego działki, nr domu, ilości wyrobów zawierających azbest w Mg i m2
składowanych na poszczególnych posesjach oraz władającego z imienia i nazwiska
z terenu których należy usunąć wyroby zawierające azbest.
b) Szczegóły realizacji zamówienia dotyczącego zadania pn. „Usuwanie azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2018 r.” określone
zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.

Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Projekt umowy.
3. Wzór protokołu odbioru.

