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ZAPYTA|,{IE OFEIąTOWE
DOTYCZĄCE ZAMOWIENIA O WARTOSCI PONIZEJ 130 000 zl.

Wójt Gminy lzbicko, mając na uwadze art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zanrówieri
publiczrlych ( Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ) zaprasza do złozenia of'erty na wykonanie
następującego zadania:

przednriot zlecenia:

l)rzedrrriotem zlecenia jest wykonanie prac związanych z tisuwaniem i unieszkodliwianiern
wyrobów zawierającyclr azbest z nieruclromości na terenie Gminy Izbicko

Nazwa i adres gleccniodarvcy:

Gnrina lzbicko. ill. Powstańcow Śląskich 12, 47 - I80 lzbicko

Pro ielłt lrtórego dotyc.z,y zlecenie :

..Unieszkodłiwialrie wylobółv zawterających azbest z teręnu Gminy Izbicko - w roku 2021,"

()li, Lcś i cn r e 1;rzcr.i l l l i t.lltt zl ecetłilt :

l. l)i,zecltł-titltcni zatll(llvietlia .jcst tł,\,iicltrtlnie

Lrll ieszl< cłtlliw,iatrietlł rvvt,tl bćlrr zarł,ic,rlrj4c},c h

Crrlirl1, lzbiclio rv zttl<resie :

l]lŁr,c zwiilzatll,ch z ltsurł,atlietll i
łtzLlcst z nicl,itclrolrlości l]A tel,cnie

Odbiortr wIaz z załadunkiem oraz transportem i urrieszkodliwieniem na składowisku
odpadow niebezpieczrrych płyt azbestowo cenentowyclr. Szacunkowa ilość wyrobów
zawierających azbest, tj płyt azbestowo cementowych do odbioru, załadunku,
tl,ansportlł oraz unieszkoclliwiania na składowisi<rr odpadów niebezpiecznycl' została
okleślona wagowo przez Zarnawiające go na około 37,54 Mg (tj. ok. ż502,20 *'),
Denrontazu płyt azbestorł,o cen-lentowych z pokryc daclrowych, ich załadunek,
transport oraz uTieszkodliwianie na składowisku odpadow niebezpiecznych.
Szacunkowa ilość wyrobow zawierających azbest tj. płyt azbestowo cementowyclr z
pokryć dercl-rowyclr clo clenrontaż-v, załadunku. tlanspot,tu oraz unieszl<odliwiania rra

składorviskr,r otlpadów niebezpiecznyclr została określonłr wagowo przęz
Zamawia.|ącego ria około 2,35 Mg (tj. ot<. l56,00 m2),

llości oclpacl(lrr o ltttirvcli l-}lo\\,il \\l pkt, l a i l b tlie rrlegną zrnitrtlie lt rtt,stlt1,1ictlit,

zlvięliszclt,lvch ilość rł{aścicicI t1,1l-tsi pcłl<rr,ć lve u"lltstly,tłr ztrl<lesie.

Wykonawca, po podpisanir_i umowy otrzynra od Zarrrawiającego wykaz nieruclromośct z
któryclr będzie dokonany odbiol płyt azbestowo cenrentowych oraz clenrontaz pokryć
dachowycir wraz z oclbiorem płyt azbestowo-cenrentowych, przy czym Zanrawiający
zastrzega, ze w trakcie realizac.|i zaclania w/w wykaz nroze ulec zmianie

il.

b"



2, Zatllart,ittii}cli zastrzega sobie pfil\vo clo rlie rr icll<ich znriaIl rr 1rcści Lllllo\\)j. po ich
ttzgocln icti i 1,1 z Wy[6pźl\vcź},

3, \Ą/yl<onau,ca zoborviązatt\l .iest c1o ustaletlitt clat1, i goclzillv oclebrania rłit.rtlbóu,
zarł,iera.iilc.vch azbest z właścicielclll triet,ltchonlclści. rr l<tórego lrla.ją llvc rvvkotlatlc prŁ]cc.
'l'crnlin oclcbraItizl rvt,l,ob'r,- zirrviera.jącl,ch azbes1 1,1orvinien bl,c clcgodnv clIa nłltścicicla
llicrltcllotllc,lści. jcclllal< rrie dłuzsz1 rliz c1o clrlia j 1.1 {).2()21 r.

4. Ptl kazdl,rll cltll<tltltłt-l1"tll cictntltltilzLr lLrllii oclbiorzc pIrlt l,,l"lz z icIl trnicszkocilirł,icnienl.
\\,'),konarł,ca clostiit,czt, ZaIllitrł,ia.jetcctlltr l<al,tl, przekazatlia oclllacltil\/ na sl<iacltlivis1<o.

polr,i,ierdza.iące ilość oclcbrirnl,ch oclpadcirl, (rł,a9orł,o). a \\/1aściciclorvi ptlscsji \v\,st^\\'
oślviaclczetlie. że pl,acc zrvillzlltle, z t-tstttriecienr rłyrobórł, zalr,iel,a.iącygh azbest zosta11,

tt,\,kot,l,1te prarł,idłowcl. z zacltorł,anicltt 1v|n§qirv)-ch przepisór,l, stttlitartl\lch i tcchriiczll\lch. źl

iclcll z()slŁlł prawicllorvo ocz\iszcz,o11y z odllaclórł, i 1ly,,lr_r azbest()\\,cu().

5. Zaclanic będzie 1'tt-iaIlsorvanc zc śrocll<ilr,r,Nat,t-.cloncutl Futlclltszl_t ()cli1,otll,Śi,.,.|,_,,tiska i
(iospoclarlii Wodllc.j oraz \Ąio.jerł,ćlcizI<iegtl j;utlc]L,iszt-t ()chrrlllr St,tlc]ilrł-isl,,ir i(irls1loclar,[ii
\\'clclrle.j ił, ()polu.

6. Oli:r,tę tlalezv plz\,goto\Ą,zrć z utvz_9ledrrietlienl \\,\,1]-log(it\,()gtilllo1lolsl<ietcl 1lI,otl,al1-1tt
fliratlsorł,ania lvl,r,oboil zalł,ieril.jącr c]l azbe st u ltilach ]02l - 2023.

§iILńb obliczcn ia ccn},!

('etlę nirlez1,obliczl,c 11,g. zlożone_9o Ilortlttlarza tlf'crto\\/cgo - stilllo\\iaccqrl za]itczllilt tlr l

clo llirliejszego zap\ltania o lbrtotvego.

Tcrnrin i mie isce ,rT.r,l<onanii] zleceniir:

()c1 podpisatlia ttnlotł,r, do dnia 31.10.2021 r.

K rvte ri iulce Ly _ofe rt :

1 . Cena ofcrtl, - 100'Z,
Sposób cio1,olil,tr ltllia ,lcc,llr, \\ g \\ ZOfll

('n

Pc -------- 'l' l00 pl<t

Ctl

(iclzic: Pc : ilośc ltzr.,skant,ch pltllktórr, (lnar l00 plit)
Cn - rlajrliźsza cellć1 oiert\,. spośl,cici of-el,t złozolll,cll
Co ccrra of-er11,, podclarrej ocellie

Zam:rrviający zastrzcg:r sobic pra\!0 tlo srr,ohotlllego rl,t,horu ofert\,.



Ternrin i mieisce składaniir of'ert:
0].0].2021 r. do godz. 11uu, LJl,ząd Gminy Tzbicko, ul. Powstańcow Sląskiclr 12, 47-1B0
izbicko,
Forma do starczenia ofelty dolł,olna.

Warunki udziału Wykonzrrvcy:
Of-erta powinna zawier ac,.

1. Wypełniony fbrmularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytanla
olertowego.

2. Parafowariy projekt ulnowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytariia
ot-ertowego

3. I(lauzulę infblrnacyjną załącznik nr 3 clo niniejszego zapytarria of-ertowego,
4. Załączoną kopię dokr-rnentów:

1) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
niebezpiecznyclr wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadaclr,

2) Zezwolet-iie tla zbieranie odpadow wyelane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach,

3) Kopię Llmowy z zakładem prowadzącynr clziałalność w zakresie urrieszkodliwialria
o dpadów niebezpi ec zny ch zawi eraj ąc ych azbes t,

4) Kopię aktualrrego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest
wskazany rodzaj działalności wykonywany przęz oferenta oraz osoby uprawnione do
reprezentacj i.

Dcldatkoi,ve iniorm acj e

1. Do przedrniotowego zarnowienia nie stosuje się l-tstawy Prawo Zanrówień Publicznyclr
2. Zanlawia.jący zastrzega sobie prawo clo utrieivaznienia nirliejszego zapytania bez

poclania powodu,
3, Osoba do kontaktu w sprawie: Dariusz Bekiersz tel.774617221 wew" 129,

i]itl,qli, i;if":ir l,:ilłk,*, Hl

Of'el,ty niekorrrpletne, nieczytelne lub zlożone po terminie nie będą rozpatrył,ane.
{Jll,ugi końcoy,e
Grrrina lzbicko bęclzic przystę;rować clo l<onliursu na dolinansowanie przez Wojełvótlzl<i
Fundusz Oclrrony Środowiskrr i Gospoclarki Woclnej rv Opolu w ramach
Ogólnopolskiego programu finansowarria usuwania wyrobów zawierających azbest rv
latach 202I - 20ż3.
Mając na uwadze połvyższe zlecenie prac i realizacja postanowień unrowy będących
przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego związanyclr z usuwaniem i
unieszkodliwianienr wyrobórv zalvierającyclr irzbest z nieruchomości na terenie Gminy
lzbiclrc .jest uzależnitlne od pozyskania śrocllłórv, tj. dotinirnsowanie tego zadania pyŁez
WFoSiG\ry.
Zamarviający zastrzega, że urrieważni posteporvanic, jeżeli środki, które
przcznaczyĆ lttt sfilrirnsoryanie zarrrówienia nie zostaną mu przyzn^nc p
l'untIusz"

mierzal
z rr,/rv
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