
        Sadkowice, dnia 08.02.2021 r. 

 

ZAPYTANIE CENOWE 

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) 

 

 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 

 zamówienia: 

„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Sadkowice" 
 
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2021 r. 

Kryterium oceny ofert - cena 100 % 

 

I. Zamawiający: GMINA SADKOWICE 

NIP 835 -15 – 32 - 028 

Adres: Sadkowice 129 A 96-206 Sadkowice 

Telefon: (46)815 61 10 

Fax: (46) 81561 91 

 

II. Określenie przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: przygotowaniu do transportu ,transporcie i 

unieszkodliwianiu azbestu i wyrobów zawierających azbest (płyty faliste i płaskie azbestowo cementowe) z 

obiektów budowlanych (mieszkalnych i gospodarczych) z nieruchomości należących do osób fizycznych. 

Wszystkie nieruchomości znajdują się na terenie gminy Sadkowice. 

 

2. Zakres zadania obejmuje: Odbiór wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na 

składowisku odpadów niebezpiecznych płyt falistych i płaskich azbestowo - cementowych.  

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest do odbioru, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na 

składowisku odpadów niebezpiecznych została określona na ok. 90,00 Mg 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa wyżej, ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest 

objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Podstawą faktycznego rozliczenia 

będzie ilość (Mg) przekazanych odpadów zgodna z kartą przekazania odpadów na składowisko. Załatwienie 

wszystkich formalności i pokrycie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży 

po stronie Wykonawcy robót. 

 

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa, w szczególności 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.).  

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prac w uzgodnieniu 

z właścicielami posesji z których będą odbierane wyroby zawierające azbest, oraz zgłoszenia o przystąpieniu do 

prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest do:  

a) Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, Oddział w Skierniewicach 

b) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej 

c) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej,   

z zachowaniem terminu do dnia 30 października 2021 r. 

 

5. Zakończenie prac na każdej posesji będzie udokumentowane: 

1. pozytywnym, bezusterkowym protokółem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, 

właściciela nieruchomości oraz Wykonawcy po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzający ilość 

wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest; 

2. kartą przekazania odpadów na składowisko określającą ilość przekazanych odpadów w Mg 

(karta przekazania powinna obejmować odpady przekazane na składowisko odpadów tylko z 

terenu Gminy Sadkowice, ewentualnie dla każdej posesji osobno należy przedstawić kartę 

przekazania odpadu na składowisko); 

3. oświadczeniem właściciela nieruchomości o zakończeniu prac i braku uwag; 

4. oświadczeniem Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu. 

 



6. Zadanie będzie współfinansowane przez: 

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi 

 

III. Sposób przygotowania oferty: 

 

Oferta musi zawierać: 

a) wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania cenowego; 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności 

wykonywany przez Wykonawcę oraz osoby uprawnione do reprezentacji; 

c) zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego i aktywacji konta BDO wystawione prze właściwego 

Marszałka województwa.  

d) umowę z zakładem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 

zawierających azbest; 

e) dokumenty potwierdzające ukończenie, przez osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, szkolenia/seminarium/kursu w sprawie zasad BHP przy zabezpieczeniu i usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest. 

 

IV. Termin składania ofert: 

Oferty sporządzone na załączonym do niniejszego ogłoszenia, formularzu można składać pisemnie 

 do dnia: 15.02.2021 r. do godz. 1500  

 

 na adres: 

 Urząd Gminy w Sadkowicach 

 Sadkowice 129 A 96-206 Sadkowice 

 z dopiskiem na kopercie  

 „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadkowice" 

 

IV.  Kryterium Wyboru Wykonawcy: 

1. Kryterium oceny stanowić będzie cena – 100% ( najniższa cena ); 

 

V. Zastrzeżenia Zamawiającego 

1. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania cenowego 

w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do 

wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego; 

2. Realizacja przedmiotu zamówienia może się rozpocząć po zawiadomieniu przez Zamawiającego o 

przyznaniu dofinansowania wymienionego w punkcie II. 6 

3. Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie cenowe bez 

podania przyczyny i bez żadnej rekompensaty na rzecz Oferentów, tytułem kosztów związanych z 

przygotowaniem i złożeniem oferty; 

4. Po zakończeniu procedury nastąpi podpisanie umowy z wybranym (zgodnie z zasadą konkurencyjności) 

Wykonawcą. W przypadku gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może 

podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert zaoferował 

najniższą cenę i spełnił pozostałe warunki. 

 

VI. Załączniki :  

 

1. Załącznik nr 1 - druk oferty. 

 

 
 

Osoba upoważniona do kontaktu:  Remigiusz Skiba tel. 46 8156110 w. 44 

 

 

Wójt Gminy 

 

Karolina Kowalska 


