
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE ZAMOWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 zł. 

Wójt Gminy Izbicko, mając na uwadze art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz..U. z 2019 r., poz. 2019) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 
następującego zadania: 

Przedmiot zlecenia: 

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem 
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Izbicko 

Nazwa i adres zleceniodawcy: 

Gmina Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12, 47 – 180 Izbicko. 

Projekt którego dotyczy zlecenie: 

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko – w roku 2022” 

Określenie przedmiotu zlecenia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i 
unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie 
Gminy Izbicko w zakresie: 

a. Odbioru wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku 
odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych. Szacunkowa ilość wyrobów 
zawierających azbest, tj. płyt azbestowo cementowych do odbioru, załadunku, 
transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została 
określona wagowo przez Zamawiającego na około 21,86 tony (tj. ok. 1285,00 m2), 

b. Demontażu płyt azbestowo cementowych z pokryć dachowych, ich załadunek, 
transport oraz unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych. 
Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest tj. płyt azbestowo cementowych z 
pokryć dachowych do demontażu, załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania na 
składowisku odpadów niebezpiecznych została określona wagowo przez 
Zamawiającego na około 2,8 ton (tj. ok. 165,00 m2), 

Ilości odpadów o których mowa w pkt. 1a i 1b nie ulegną zmianie a wystąpienie 
zwiększonych ilość właściciel musi pokryć we własnym zakresie.  

Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego  wykaz nieruchomości z 
których będzie dokonany odbiór płyt azbestowo cementowych oraz demontaż pokryć 
dachowych wraz z odbiorem płyt azbestowo-cementowych, przy czym Zamawiający 
zastrzega, że w trakcie realizacji zadania w/w wykaz może ulec zmianie  



2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w treści umowy, po ich 
uzgodnieniu z Wykonawcą. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów 
zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. 
Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela 
nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 30.09.2022 r. 

4. Po każdym dokonanym demontażu lub/i odbiorze płyt wraz z ich unieszkodliwieniem, 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko, 
potwierdzające ilość odebranych odpadów (wagowo), a Właścicielowi posesji wystawi 
oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały 
wykonane prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a 
teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego.  

5. Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 

6. Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem wymogów Ogólnopolskiego programu 
finansowania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023.  

Sposób obliczenia ceny: 

Cenę należy obliczyć wg. złożonego Formularza ofertowego – stanowiącego załącznik nr 1 
do niniejszego zapytania ofertowego. 

Termin i miejsce wykonania zlecenia: 

Od podpisania umowy do dnia 30.09.2022 r. 

Kryteria oceny ofert: 
1. Cena oferty – 100% 

Sposób dokonywania oceny wg wzoru 
 
           Cn 
Pc = -------- * 100 pkt 
          Co 
 
Gdzie: Pc = ilośc uzyskanych punktów (max 100 pkt) 
           Cn – najniższa cena oferty, spośród ofert złożonych 
           Co – cena oferty poddanej ocenie 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. 
 

 

Termin i miejsce składania ofert:  
20.04.2022 r. do godz. 1100, Urząd Gminy Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 
Izbicko. 



Forma dostarczenia oferty dowolna. 

Warunki udziału Wykonawcy: 
Oferta powinna zawierać: 

1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

2. Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 
ofertowego 

3. Załączoną kopię dokumentów: 
1) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 

niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 
2) Zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach, 
3) Kopię umowy z zakładem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania 

odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, 
4) Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest 

wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do 
reprezentacji. 

 
Dodatkowe informacje 

1. Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez 

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

darek.b@izbicko.pl 
 

Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Uwagi końcowe  
Gmina Izbicko będzie przystępować do konkursu na dofinansowanie przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach 
Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 
latach 2021 – 2023.  
Mając na uwadze powyższe zlecenie prac i realizacja postanowień umowy będących 
przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego związanych z usuwaniem i 
unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy 
Izbicko jest uzależnione od pozyskania środków, tj. dofinansowanie tego zadania przez 
WFOŚiGW.  
Zamawiający zastrzega, że unieważni postepowanie, jeżeli środki, które zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane przez w/w 
fundusz. 
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