
Nr sprawy IR.0124.2.2014

Urząd Gminy w Siennicy
05-332 Siennica, ul. Kołbielska 1

NIP 822-14-65-090

Siennica, 26.03.20 14r

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE WYKONANIA ZLECENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 14000 EURO.

Przedmiot zlecenia:
Przedmiotem zlecenia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Siennica w roku 2014.

Nazwa i adres zleceniodawcy:
Gmina Siennica, ul. Kołbielska 1,05-332 Siennica.

Projekt którego dotyczy zlecenie:
"Program usuwania azbestu z terenu Gminy Siennica w 2014 roku".

Określenie przedmiotu zlecenia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i

unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy
Siennica 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 100 ton,

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 33 tony,
przy czym ilości te mogą ulec zmianie ze względu na kwotę dofinansowania ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ilości zgłoszeń od
mieszkańców deklarujących oddanie złożonych na pryzmach/stosach płyt azbestowo
cementowych, rzeczywistych (dokładnych) obmiarów dokonywanych na poszczególnych
nieruchomościach przez potencjalnego Wykonawcę w zakresie ilości odebranych przez
niego płyt azbestowo cementowych (z podaniem ich ilości w: szt., m2 i kg).
Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego dwa wykazy
nieruchomości, tj.:
- nieruchomości z których będzie dokonany odbiór płyt azbestowo cementowych,
- nieruchomości na których będzie dokonany 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. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów
zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego ma być wykonana usługa.
Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela
nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 15.09.2014r.

3. 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.

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

Sposób obliczenia ceny:
Cena dla celów porównania oferty zostanie obliczona wg złożonego Formularza ofertowego.

Termin i miejsce wykonania zlecenia:
Od podpisania umowy do 15.09.2014r., Gmina Siennica

Kryteria oceny ofert:
l. Cena oferty -100 %

Sposób dokonywania oceny wg wzoru :
Cn

Pc = ------- * 100pkt

Co

gdzie: Pc - punkty za cenę z formularza ofertowego (max 100pkt)

Cn - Naj niższa cena z formularza ofertowego ofert

Co - Cena z formularza ofertowego oferty poddanej ocenie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.

Termin i miejsce składania ofert:
07.04.2014 r. godz. 12.00, Urząd Gminy Siennica, ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica, pokój 6,
sekretariat.

Warunki udziału:
Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony Formularz ofertowy,
2. Załączoną kopię decyzji wydanej przez Starostę Mińskiego zatwierdzającą program

gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub decyzji Marszałka Województwa
zatwierdzającą program gospodarki odpadami

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.

Oferty niekompletne, nieczytelne, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. ,
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