
Lubsza, dnia 05.06.2020r. 

                                                                      

Temat: 

Zapytanie ofertowe na usługę: 

Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 

 

Znak postępowania: 

OŚ.271.2.2020 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest  

z terenu gminy Lubsza” 
(zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro) 

 

 

 

1. Dane dotyczące zamawiającego: 

nazwa: Gmina Lubsza 

adres: 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16 

telefon/fax: 77/4118630 

adres e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl 

strona internetowa: bip.lubsza.ug.gov.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Kod wg CPV 90650000-8 - usługi usuwania azbestu 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy Lubsza”.  

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

demontażu materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych osób fizycznych i 

prawnych, położonych na terenie Gminy Lubsza (określonych w załączniku nr 1 do 

umowy), załadunku i transportu odpadów na składowisko oraz ich przekazania do 

unieszkodliwienia. 

2.2. Zakres zadania obejmuje: 

a) demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest w ilości nie 

mniej niż 11,47 Mg; 

b) transport i utylizację materiałów zawierających azbest składowanych na posesjach w 

ilości nie mniej niż 49,04 Mg. 

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmują w szczególności: 
 - rozbiórkę (demontaż) połaci dachowych zawierających azbest, 

- zabezpieczenie zdemontowanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- odebranie składowanych na posesjach materiałów budowlanych zawierających azbest  

w postaci płyt azbestowo-cementowych, 

- uporządkowanie terenu po załadunku i usunięciu odpadów, 

- transport odebranych odpadów  zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie wymogami prawnymi, 

- przekazanie w tym rozładunek odpadów do unieszkodliwienia na odpowiednio do tego celu 

przeznaczonym składowisku odpadów azbestowych wskazanym w ofercie cenowej, 
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Wskazana powyżej ilość odpadów zawierających azbest może ulec zmianie w z przyczyn 

leżących po stronie właścicieli nieruchomości.  

 

3. Termin wykonania zamówienia: termin zakończenia prac do 15.09.2020r.  

 

4. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie: 

4.1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu; 

b) posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 

niebezpiecznych lub  wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1  ustawy z dnia 

14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797); 

c) wykażą się wykonaniem min. 3 usług dotyczących usuwania wyrobów zawierających 

azbest.  

4.2. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa: 

a) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania (wg. 

załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego), 

b) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg. załącznika nr 4 

do niniejszego zapytania ofertowego).  

c) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem przedmiotu dot. wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 

należycie (wg. załącznika nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego), 

d) Kserokopia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 

niebezpiecznych lub  wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1  ustawy z dnia 

14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797) 

e) Kserokopia zezwolenia na zbieranie odpadów, o ile zbieranie wystąpi. 

 

5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami : 

5.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego 

zapytania ofertowego. 

5.2. Pytania wykonawców mogą być kierowane na piśmie na adres : 

Urząd Gminy w Lubszy 

49 – 313 Lubsza, ul. Brzeska 16, 

pocztą e-mail, bądź faxem. 

5.3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednocześnie zamieszczając treść                    

wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego, chyba, że prośba o wyjaśnienie 

treści „zapytania” wpłynie do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem 

składania ofert. 

5.4. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest 

P. Małgorzata Sarna, tel. 077 411 86 30 wewn. 134, udzielanie wyjaśnień w sprawie 

treści „zapytania”: od poniedziałku do piątku w godz.: 8.oo – 14.oo. 

 

6. Opis przygotowania oferty : 

6.1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym oraz  podpisana przez 

osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie  

z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną 

podpisane przez  upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć właściwe 

pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału. Poprawki  w ofercie muszą być 

naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
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       Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Każdy 

wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6.2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu. 

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na       

adres :  

Gmina Lubsza 

 49 – 313 Lubsza, ul. Brzeska 16,  

oznakowane następująco : „Oferta na usługi dot. wykonania prac związanych z 

usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Lubsza” i opatrzone nazwą oraz dokładnym 

adresem wykonawcy. 

 

7. Termin związania ofertą :  

    Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

 

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert : 

        Ofertę należy złożyć w : 

        Urzędzie Gminy w Lubszy, 49 -313 Lubsza, ul. Brzeska 16, w sekretariacie                  

        do dnia  16.06.2020r. do godz. 13.00. 

        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

  

9.  Opis sposobu obliczenia ceny : 

W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego) należy podać : cenę netto, % i kwotę podatku VAT oraz cenę brutto w 

polskich złotych (PLN) za wykonanie całości zamówienia. 

Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN. 

 

10.  Opis kryteriów oceny oferty : 

10.1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym 

kryterium: 

    Cena brutto – 100 % 

Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana zgodnie ze 

wzorem: 

 

                Najniższa cena spośród wszystkich rozpatrywanych ofert 

  C=     ---------------------------------------------------------------------------  x 100 pkt. 

                                   Cena badanej oferty 

   

  10.2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą i udzieli zamówienia wykonawcy, 

którego oferta uzyska największą ilość punktów. 

10.3. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi wykonawców poprzez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubszy: 

www.bip.lubsza.ug.gov.pl 

 

11. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do   treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego :  

          - zostały opisane w projekcie umowy, będącej załącznikiem nr 2 do niniejszego 

zapytania  ofertowego. 

http://www.bip.lubsza.ug.gov.pl/
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 W przypadku, gdy Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

 

12.   Podwykonawcy : 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

 

13. Załączniki : 

1- formularz ofertowy 

2- wzór umowy 

3- oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia 

4- oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu 

5 – tab. – doświadczenie w zakresie wykonawstwa  

 

 

 

 

 

 Kierownik Zamawiającego: 

Wójt Gminy Lubsza 

mgr inż. Bogusław Gąsiorowski 

 

 

 

 

 

UWAGA: 

Zaleca się, aby przed złożeniem oferty cenowej oferent dokonał wizji terenowej w gminie 

Lubsza, celem zapoznania się i zweryfikowania nieruchomości na których będą realizowane 

usługi w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z zał. nr 1 do wzoru 

umowy. 

 


