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Sadkowice 26.04.2021 r. 

 
GMINA SADKOWICE 

Sadkowice 129A 

tel./fax. 46  815 61 26  

NIP: 835-15-32-028 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: 

AKTUALIZACJA „PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SADKOWICE” 
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty130.000 złotych 

 

 

1. Informacje o Zamawiającym: 

Gmina Sadkowice 

Sadkowice 129A 

96-206 Sadkowice 

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia: 

Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz inwentaryzacji wyrobów zawierających 

azbest. 

Zakres prac: 

 sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sadkowice (wraz z 

dokumentacją fotograficzną na płycie CD), przeprowadzonej metodą spisu z natury, zawierającej co najmniej 

następujące dane: 

- określenie posiadacza wyrobów zawierających azbest z podziałem na osoby fizyczne (imię i nazwisko) oraz 

osoby prawne (nazwa i adres siedziby) 

- adres nieruchomości (miejscowość, ulica, numer nieruchomości)  

- dane ewidencyjne (nr działki, obręb ewidencyjny)  

- rodzaj zabudowy (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-

gospodarczy, inny)  

- nazwa, rodzaj i ilość wyrobów (jednostka: m.b., m2 oraz ilość przeliczona na kg i Mg), określone zgodnie z 

tabelą kodów zamieszczoną na stronie internetowej Bazy Azbestowej www.bazaazbestowa.gov.pl  

- umiejscowienie wyrobu,  

- stopień pilności wg „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.  

 opracowanie aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Sadkowice, na podstawie przeprowadzonej aktualizacji inwentaryzacji, na lata 2022 – 2032.przeprowadzenie 

postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz, jeśli będzie to konieczne, 

opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji programu, 

 aktualizacja Bazy Azbestowej www.bazaazbestowa.pl: wprowadzenie danych, weryfikacja pod kątem 

zgodności z aktualną inwentaryzacją; 

 wykonanie obrysów budynków obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki 

ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego, warstwa obrysów ma umożliwić eksport wyników 

inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie .shp i .pdf 

 

Dane na temat Gminy Sadkowice wspomagające określenie kosztów: 

a) Liczba mieszkańców Gminy – stan na dzień 20.04.2021 r.:  5 421osób; 

b) Powierzchnia Gminy: około 12 108 ha; 

c) Liczba miejscowości: 34; 

d) Liczba Sołectw: 30; 

e) Liczba posesji na terenie Gminy: 1356 

 

3. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2021 r. 

 

4. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 10 maja 2021 r. do godz. 15:00 na adres: Urząd Gminy 

Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice; 
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5. Kryterium wyboru – cena 100 % 

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spełniającą wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu. 

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy 

składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

6. O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty drogą 

elektroniczną. 

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny. 

 

7. Warunki płatności – przelew w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury. 

 

8. Osoba do kontaktu: 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Remigiusz Skiba – tel. 46 815 

61 91 wew. 44. 

 

9. Sposób przygotowania oferty:  

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

2) Całość usługi objętej zamówieniem musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie. 

3) Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno-prawne 

ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.  

4) Rozliczenie następuje tylko w PLN. 

5) Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6) Zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy zawiera załącznik nr 3 – wzór umowy. 

 

10. Informacja dodatkowa: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

1) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia; 

2) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego; 

3) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia 

postępowania bez wyboru oferty. 

 

11. Do oferty należy załączyć: 

1) Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej – załącznik nr 1, 

2) Zestawienie zamówień dotyczących wykonania w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat co najmniej 2 (dwóch) 

zamówień na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i 

prawnych do programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy – załącznik nr 2. 

 
 
 
 

Wójt 

 

   Karolina Kowalska 

 


