
 

 

Znak sprawy 23 /2017/ZPM 
 

Załącznik Nr 2 
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

o wartości poniżej 30 000 euro  
w Urzędzie Gminy Mielec 

 
Gmina Mielec 
ul. Głowackiego 5, 
39-300 Mielec 
e-mail sekretariat @ug.mielec.pl,  

                                                                                                                 Mielec, dnia 29.06.2017 r. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

Gmina Mielec zaprasza do złożenia oferty na  

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielec w 2017 roku - powtórzony 

 
1.    Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegające na: 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  Mielec w 2017 r., zgodnie                           
z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mielec  na 
lata 2011-2032  stanowiącym  załącznik  do uchwały  Nr V/113/2011 Rady Gminy w 
Mielcu z dn. 19.12.2011 r. 

Zakres prac obejmował będzie: 
A. Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest – 9,595 

Mg. Demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest 
oraz usunięcie powstałych odpadów (tj. demontaż, odpowiednie zabezpieczenie, 
transport i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisko posiadające zezwolenia 
na przyjmowanie tego typu odpadów) z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy 
Mielec. 

B. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest – 26,439 
Mg. Usunięcie odpadów zawierających azbest (tj. odpowiednie zabezpieczenie, 
transport i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisko posiadające zezwolenia 
na przyjmowanie tego typu odpadów) z posesji zlokalizowanych na terenie Gminy 
Mielec, objętych wnioskami składanymi przez zainteresowane osoby z udziałem 
dotacji środków WFOŚiGW w Rzeszowie oraz środków udostępnionych przez 
NFOŚiGW. 

Wykonawca zważy zdemontowane i odebrane materiały zawierające azbest odrębnie  
z każdej posesji w obecności pracownika Urzędu Gminy. Pracownik urzędu na miejscu 
dokona oceny prawidłowości wykonywanych prac związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest poprzez każdorazową obecność przy odbiorze i ważeniu odpadów 
zabezpieczonych na posesji mieszkańców oraz poświadczenia tego faktu na każdym 
„protokole odbioru”.  

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje między innymi:  

-dla zadania określonego w pkt A: 

a) zdemontowanie pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających 
azbest wraz z odpowiednim zabezpieczeniem, 

b) odpowiednie przygotowanie do transportu, 
c) załadunek na środek transportu, 



 

 

d) transport oraz przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia 
na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów, 

e) uporządkowanie terenu prowadzonych prac, 
f) wszelkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu  zamówienia, (np. 

zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do 
realizacji przedmiotu umowy, zabezpieczenie istniejących obiektów przed 
uszkodzeniami i inne, które wykonawca wykonuje we własnym zakresie) 

- dla zadania określonego w pkt B: 

a) odpowiednie przygotowanie do transportu, 
b) załadunek na środek transportu, 
c) transport oraz przekazanie odpadów zawierających azbest do 

unieszkodliwienia na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie 
tego typu odpadów,  

d) uporządkowanie terenu prowadzonych prac, 
  

- Wykonawca prac, polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających 
azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego, a także z terenu prac obowiązany jest do 
zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi. 

- Wykonawca będzie posiadał umowę ze składowiskiem przystosowanym do odbioru odpadów 

zawierających azbest wraz z oświadczeniem ze składowiska o gotowości przyjęcia odpadów 

od Wykonawcy obejmujący okres trwania umowy.  

2. Źródło finansowania: Budżet Gminy Mielec- 15%, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej- 50%, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – 35% 

3. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 września 2017 roku  
4. Okres gwarancji: n/d 
5. Warunki płatności: przelew 14 dni  
6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: n/d 

(np. dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) 

7. Warunki udziału w postępowaniu*:  

A. Warunki udziału w postępowaniu: 
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy: 

a) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) Posiadający odpowiednią dla wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie;  
c) Dysponujący odpowiednim dla wykonania zamówienia potencjałem technicznym oraz  

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  
d) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie 

zamówienia; 

B.Dokumenty jakie dostarczy wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy, celem 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. Dla wykazania spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, Wykonawca przedłoży dokumenty i oświadczenia 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 
a) aktualną decyzję zezwalającą na transport odpadów zawierających azbest (odpady 
objęte zapytaniem ofertowym). 

2. Dla wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca 
musi wykazać wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 



 

 

2 usług polegających na usunięciu i transporcie na składowisko materiałów 
zawierających azbest w ilości nie mniejszej niż 15 Mg każda, potwierdzających 
posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia.  

Zamówienia te winny być poparte dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały 
wykonane należycie. 

3. Dla wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia Wykonawca musi wskazać do uczestniczenia w wykonywaniu zamówienia 
co najmniej 3 osoby przeszkolone w zakresie BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest. W/w. osoby winny posiadać aktualne zaświadczenie o 
przeszkoleniu z zakresu BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest. 

4. Dla wykazania spełniania warunku dysponowania potencjałem technicznym do 
wykonania zamówienia Wykonawca musi wskazać do realizacji zamówienia co 
najmniej: 1 pojazd przystosowany do załadunku i transportu odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest, oraz wagę przewoźną w celu zważenia materiałów 
zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości.  

5. W celu wykazania spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien 
dysponować polisą lub innym dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, lub wydruk z CEIDG. 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do 
podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". Dokumenty sporządzone w 
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
wykonawcę. 

8. Kryterium oceny ofert: 100%  cena  
9. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Mielec, w terminie do 6 lipca 2017 roku 
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Lucyna Nowak, Anna Markowska - Stanos 

Sposób złożenia oferty: formularz oferty sporządzony według załącznika do niniejszego zapytania należy 
złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Mielec w 2017 roku .Ofertę należy złożyć w sekretariacie UG Mielec ul. 

Głowackiego 5, 39-300 Mielec do dnia 6 lipca 2017 roku do godz.10.00 
   (sposób złożenia oferty w zależności od szacunkowej wartości zamówienia) 

11. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  
w zapytaniu ofertowym. 

12. Załączniki:  
 – formularz cenowy, który należy załączyć do oferty. 

                                                                                                                                    
Wójt Gminy Mielec 

 
                                               /-/ Józef Piątek 
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FORMULARZ CENOWY 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 
 

 
Lp
. 
. 

Przedmiot 

Cena 
jednostkowa 

netto 
[Mg] 

Ilość 
[Mg] 

Wartość 
netto 

kwota 
VAT 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5=3 x 4 6 7 

1 

 
Demontaż, transport  
i unieszkodliwienie 
materiałów 
zawierających azbest 
 

 

9,595 

   

2 

 
Zbieranie, transport  
i unieszkodliwienie 
materiałów 
zawierających azbest 
 

 

26,439 

   

3 
 
OGÓŁEM 
 

——— ——— 
   

 

 
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza oferty. 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Znak sprawy 17/2017/ZPM      Załącznik do zapytania ofertowego  
 

OFERTA / W Z Ó R  

1. Treść oferty: 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………….……………………. 

Siedziba firmy: …………………………………………………………………………………….…………….. 

Nr telefonu/fax/e-mail…………………………………………………………………………………………. 

Nr NIP:………………………………………….…, Nr REGON:……………………………………………… 

Nazwa banku i numer konta …………………………...……………………………………...…………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. …………………………………………...…………………. 

…………………………………………………………………………………………………….………………* 

oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia  

1) Cena w kwocie brutto: …….……..…………………………………….………………….. zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………… zł ………… /100),  
Cena w kwocie netto: …………………………………………………………………… zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………… zł ………… /100),  
Kwota podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień składania ofert………………………zł, 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Wykonam przedmiot zamówienia  terminie do …………………………………………………….. 

3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na ………………..……… miesięcy od daty 
bezusterkowego odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia. 

4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczam, że: 
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 
2) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty, 
3) zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości i stanowi wynagrodzenie 

umowne brutto, obejmuje inne świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 
oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia.  

4) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do 
składania ofert. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) ………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, ……………………..data………………… 
       …………………………………………………………. 

                                                                                                                   podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 


