GMINA SOBIENIE-JEZIORY
Sobienie-Jeziory
ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
powiat otwocki województwo mazowieckie
tel. 25 685 80 90 fax. 25 685 80 92
www.sobieniejeziory.pl e-mail: gminasj@gminasj.pl
Sobienie-Jeziory, dnia 04.05.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Sobienie-Jeziory zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn:
„Odbiór i utylizacja zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z terenu
gminy Sobienie-Jeziory”.
I.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Odbiór zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z miejsc ich tymczasowego
złożenia, według przekazanego przez Zamawiającego pisemnego wykazu posesji, zgodnie
z zawartą w wykazie ilością. Zamawiający przekaże przedmiotowy spis w terminie 7 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy. Przewidywana ilość płyt azbestowych do odbioru:
51,10 Mg .
2. Poinformowanie mieszkańców o dokładnym terminie odbioru odpadów zawierających
azbest.
3. Odbiór, ważenie i załadunek odpadów przy użyciu własnych maszyn i urządzeń.
4. Wywóz odpadów własnym specjalistycznym pojazdem z zachowaniem obowiązujących
przepisów.
5. Przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na składowisko zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Ważenie odbieranych płyt azbestowo – cementowych ma odbyć się w obecności:
oddającego w/w płyty, przedstawiciela zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiającego o dniu odbioru; Zleceniobiorca dokonuje ważenia przy użyciu własnych
urządzeń. Z przeprowadzonej czynności ważenia Wykonawca każdorazowo ma
obowiązek spisać protokół, który ma zawierać co najmniej następujące informacje: nazwę
Wykonawcy, imię i nazwisko osoby, od której odbierane są odpady, wskazanie miejsca
odbioru odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów (w m2 i Mg), łączny koszt
odbioru i utylizacji płyt azbestowo – cementowych od oddającego w/w płyty.
7. Zbieranie pisemnych potwierdzeń od osób, od których odpady będą odebrane.
8. Dostarczenie Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania
odpadów, protokołów odbioru płyt azbestowo-cementowych od osób uprawnionych,
kwitów wagowych, potwierdzających wagę odebranych wyrobów zawierających azbest
od osób uprawnionych, 3 fotografie z różnych etapów realizacji zadania na płycie CD.
Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r.
Nr 71, poz. 649 ze zm.); Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń,

spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których się dopuścił podczas
wykonywania usługi.
Realizacja niniejszego zamówienie jest uzależnione od otrzymania dofinansowania ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.
II.
Termin rozpoczęcia zamówienia:
Rozpoczęcie realizacji zamówienia od 01.07.2015 r.
III.
Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany do dnia 31.07.2015 r.
IV.
Warunki złożenia oferty:
Ofertę w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania – należy złożyć
w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Sobienie-Jeziory, Sobienie-Jeziory ul. Garwolińska
16, 08-443 Sobienie-Jeziory - pok. nr 5, I piętro do dnia 20.05.2015 r. włącznie.
Do oferty Wykonawca musi dołączyć:
 ważną decyzję udzielającą Wykonawcy zezwolenia na transport odpadów wydaną w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.
21 z późn. zm.); – przez właściwy organ;
V.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych w w/w terminie,
które spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
2. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty – e-mailem, faksem lub listownie.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert zostanie umieszczona również na stronie
internetowej gminy Sobienie-Jeziory.
5. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, zamawiający
zawiera umowę z kolejnym Wykonawcą, który złożył ofertę i spełnia warunki określone
w zapytaniu.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli:
 cena najkorzystniejszej ofert przekracza kwotę, jaka zamawiający może przeznaczyć
na realizację zamówienia;
 podmiot finansujący niniejsze zamówienie odstąpił od przyznania dotacji.
7. W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela:
Pani Danuta Zaremba, tel. (25) 685-80-90 w. 42 lub pytania kierować można pisemnie, na
adres Zamawiającego, ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie-Jeziory, fax. 25 685-80-92,
e-mail: iliszewska@gminasj.pl
8. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych na podstawie art. 4 pkt.8.
9. Załączniki
 formularz oferty
 dokumenty wymienione w punkt IV
Wójt Gminy
/-/ Stanisław Wirtek

Załącznik
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Siedziba Wykonawcy ………………………………………………………………………….
Tel. …………………………………………. Tel./fax. ……………………………………….
e-mail …………………………………………………………………………………………..
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania pn.:
„Odbiór i utylizacja zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych

z terenu

Gminy Sobienie-Jeziory”., zgodnie z warunkami podanymi w tym zapytaniu, składam
formularz ofertowy,

1. Informacja o zakresie świadczonych usług:
Odbiór, załadunek, transport oraz utylizacja 1 Mg zdemontowanych płyt azbestowo –
cementowych, w wysokości:
…………..zł netto + obowiązujący podatek ………VAT = ……….. zł (brutto),
słownie: …………………………………………………………………………………..
2. Deklarujemy realizację zamówienia w terminie: 01.07.2015 r. do 31.07.2015 r.
3. Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.
4. Oświadczam/y, ze posiadam/y odpowiednie uprawnienia do wykonywania w/w usługi.

Dnia ……………..

………..……………………………………….
Pieczęcie i podpis/y osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania oferenta

