
Kołaczkowo, dnia 06.11.2019 r,

Zapytanie ofertowe

l. zAMAWlAJĄcY

Gmina kołaczkowo
Plac Władyslawa Reymonta 3

6ż-306 Kołaczkowo
NlP: 7891707330

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR nieobjęte przepisami ustawy

z dnia 29 stycznia 2oo4 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Oz. U. z 2OL8 r. poz. 1986 ze zm.)

(zgodnie z art. 4 pkt 8).

ll. oPls PRZEDMloTU ZAMÓWIENlA

j_ przedmiotem zamowienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu
l,;yrobów zawierających azbest od lokalnych mieszkańców w ramach realizacji

,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczkowo".

2. Opis przedrniotu zamówienia:

a, zabezpieczenie odpadów zgodnie z przepisami (pakowanie),

b, zważenie odpadów,
c. przygotowanie do transportu i zaladunek,
d. uporządkowanie miejsca wykonania usługi,

e. transport odebranych odpadów,
f. przekazanie odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie

odpadów niebezpiecznych.

Uwaga:
Szczegółowy opis znajduje się we wzorze umowy (załącznik nr 2).

3. Planuje się wykonanie odbioru, transportu i unieszkodliwienia około 100 Mg wyrobów zawierających

azbest.

Uwaga:
llość odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Powyższa wartość jest szacunkowa i może ulec zmianie.

4. Zamawiają cy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

5, Wymagania, jakie powinni spełniać ńykon.*.y zamówienia w zakresie dokumentów
i oświadczeń:



. posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa naktadają obowiązek ich posiadania, w tym aktualne zezwolenie na transport odpadów
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2:Otż r o odpadach (Dz.U. z2OL9 r, poz.7OI),

o posiadanie aktualnej umowy ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych mającym odpowiednie
dopuszczenia w tym zakresie na zdeponowanie odpadów azbestowo-cementowych
lub zezwolenie w sprawie składowania odpadów niebezpiecznych,

. wpis do BDO |ub potwierdzenie złożenia wniosku rejestrowego do BDO,
o udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie
co najmniej 3 zadań (usług) o treści podobnej do niniejszej usługi z podaniem: rodzaju i zakresu,
terminu realizacji i nazwy, adresu i telefonu zamawiającego o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł
brutto każda.

lll. TERMlN WYKoNAN|A ZAMÓW!ENtA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.09,żOżO r.

lV. oPls sPosoBU PRzYGoToWANlA oFERTY

1. Oferent powinien zlożyć ofertę na formularzu (zalącznik nr 1) dołączonym do niniejszego zapytania
ofertowego oraz dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt, l1.5.

2. Oferta powinna:

a. być opatrzona pieczęcią firmową,
b. posiadać datę sporządzenia,
c. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NlP,
d. być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

3. W przypadku przesłaniania oferty e-mailem należy dołączyć skan wszystkich wymaganych
dokumentów i oświadczeń

V. MlEJscE oRAz TERM!N sKtADANlA oFERT

1. Oferty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej w języku polskim na adres:

Gmina kołaczkowo
Plac Władyslawa Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
lub
ug@kolaczkowo.p[

w terminie do dnia 13 listopada 2019 r., do godz. 15:00.
W przypadku sktadania oferty w sekretariacie u.rzędu gminy, pocztą lub kurierem na kopercie należy
umieŚciĆ napis: ,,Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierajicych azbest
z Gminy Kołaczkowo".



2, Oferty zlożane po terminie nie będą rozpatrywane,

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

Vl. ocENA oFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
].-Cena IOO%

Vl!. DoDATKoWE lNFoRMAoE

Dodatkowych informacji udzielają:
Olga Pietrzykowska
Monika Jazic
tel. 61-438034].

Vlll. zAŁĄczNIKl
t. Wzór formu larza ofertowego.
2.Wzor unnowy wrazz załącznikami.

UWAGA:
Termin zawarcia umowy zależny będzie od przyznania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach ,,Ogólnopolskiego programu
finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" na realizację przedsięwzięcia
pn.: ,,Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczkowo".

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w budynku
Urzędu Gminy w Kołaczkowie, Plac Władysława Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo
oraz na stronie - zakładka oĆhrona danych osobowych


