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GIF.271.1.1.2012 

Sabnie, dnia 22.01.2013 r. 
 
Wójt Gminy Sabnie zaprasza 
 
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: 
 

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Sabnie w 2013 roku ” 
 

jako zamówienia poniżej 14 tys. euro 

 
1. Opis sposobu przygotowania ofert cenowej: 

1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz 

napis: 

Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Sabnie w 2013 roku” 

 

1.3  ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 

1.4  ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 

1.5  ma obejmować całość zamówienia. 

 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest  

(płyt azbestowo-cementowych) pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na 

terenie gminy Sabnie w zakresie: 

a) Demontażu, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia 472,00 m² płyt azbestowo- 

cementowych, 

b) Załadunku, transportu i unieszkodliwienia 3750,60 m² płyt azbestowo – cementowych.  



2. Wykaz nieruchomości z których należy usunąć azbest zostanie przekazany Wykonawcy po 

rozstrzygnięciu zapytania o cenę  i podpisaniu umowy. 

3. Wyłoniony wykonawca zobowiązany jest do telefonicznego uzgodnienia z właścicielem 

nieruchomości dogodnego dla obu stron  terminu planowanych prac 

4. Wykonawca zapewni organizację i zabezpieczenie placu robót. 

5. Do obowiązków wykonawcy należy, uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót i 

przedstawienie dokumentu stwierdzającego rzetelność wykonania prac i oczyszczenia terenu z 

azbestu 

6. Potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości (karta przekazania odpadu 

Wykonawcy i  oświadczenie, że prace związane z usunięciem odpadów azbestowych zostały 

wykonane z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a teren został 

prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego) - wymaga akceptacji upoważnionego 

pracownika Urzędu Gminy. 

7. Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów 

niebezpiecznych - powstałych w wyniku prowadzenia prac. 

8. Po wykonaniu zadania Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty przekazania odpadów na 

składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów w m² oraz oświadczenie o 

prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego. 

9.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, za szkody spowodowane swoim 

działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia 

10. Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   

Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

3. Warunki uczestnictwa: 

a) posiadanie ważnej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

b) posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających 

azbest (ewentualnie aktualnej umowy z firmą posiadającą takie zezwolenie), 

c) posiadanie aktualnej umowy z zakładem prowadzącym działalność w zakresie 

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.  

 
4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 
Cena – 100%. 
 
 
5. Wykonawca składając ofertę cenową, składa następujące dokumenty: 

1) formularz propozycji oferty cenowej wg Załącznika nr 1, 

2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego oferenta do 



występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez 

oferenta), 

3) oświadczenie oferenta, że spełnia następujące warunki wg Załącznika nr 2: 

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek takich uprawnień, 

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

4) kserokopię ważnej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi  

      (poświadczoną „ za zgodność z oryginałem” przez oferenta) 

      9)  kserokopię aktualnego zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających 

azbest, ewentualnie aktualnej umowy z firmą posiadającą takie zezwolenie ( poświadczoną 

„za zgodność z oryginałem” przez oferenta) 

      10) kserokopię  aktualnej umowy z zakładem prowadzącym działalność w zakresie   

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. (poświadczoną „ za 

zgodność z oryginałem” przez oferenta) 

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej: 

Cena dla celów porównania oferty zostanie obliczona wg złożonej Oferty cenowej- stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego 

Cena podana przez oferenta za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i 

nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję 

odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie. 

 

7. Miejsce i termin złożenia  oferta cenowej: 

oferta  cenową należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r., do godz. 12:00 

w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w sekretariacie w Urzędu Gminy Sabnie przy 

ul. Głównej 73, 08-331 Sabnie. 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis: 

Oferta cenowa na zadanie pn.: 

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Sabnie w 2013 roku ” 

Oferta  otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona 

zleceniobiorcy nie otwarta. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie 



ofertę przed terminem upływu jej składania. 

 

 

 

8. Miejsce i termin otwarcia oferty  cenowej: 

Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 31 stycznia 2013 r. o godz. 12:15 

w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Sabnie, ul. Główna 73, pok. nr 8, parter.  

 

 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są : 

Paweł Nasiłowski, pok. nr 9 

Tel. 25 787 41 90, fundusze@sabnie.pl 

Elwira Agata Świderska, pok. nr 8 

Tel. 25 787 41 93, swiderska@sabnie.pl  

  

 

10. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty  cenowej wybrany  oferent ma 

podpisać umowę  w Urzędzie Gminy Sabnie. 

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej.  

 

 

       /-/    Paweł Nasiłowski       Wójta Gminy Sabnie 
 /przygotował/                      /-/   Ireneusz Piotr Wyszyński 
                                                                                                                                                       /podpisał / 

                     

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Nr 1.  „Oferta cenowa ”, 

Nr 2.  „Oświadczenie”.  



Zał. nr 1 
.................................................................... 

(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres) 

tel. ........................... fax ........................... 

NIP............................................................. 

ul. ............................................................... 

.................................................................... 

............................................. 

(miejscowość, data)   
 

WÓJT GMINY SABNIE 

ul. Główna 73 
08-331 Sabnie 

         

OFERTA CENOWA Nr…… 
 
Odpowiadając na zaproszenie ………………do złożenia oferty  cenowej na zadanie pn.: 

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Sabnie w 2013 roku ”  

1. Oferuję wykonanie roboty będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia, za cenę: 

a) Demontaż + załadunek + transport + unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest za 1m² 

- netto ………….zł (słownie: ………………………………………………………………….. ..zł) 

- brutto …………..zł (słownie: …………………………………………………………………..zł) 

- w tym kwota VAT …………..zł (słownie:……………………………………………………..  zł) 

b) Załadunek + transport + unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest za 1m² 

- netto ……………zł (słownie:…………………………………………………………………….zł) 

- brutto ……………..zł (słownie: ………………………………………………………………….zł) 

- w tym kwota VAT ………zł (słownie:…………………………………………………………...zł) 

2. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia oferty cenowej” warunki umowy akceptuję i 

zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na ww. warunkach. 

3.  Numer rachunku bankowego wykonawcy: ………….……………........................................ 

……………………………………… na który Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za wykonanie 

przedmiotowego zamówienia. 

4. Załącznikami do propozycji są: dokumenty i załączniki wymienione w ust. 5 zaproszenia tj. 

-  ...............................................................................; 

-  ...............................................................................; 

-  ...............................................................................; 

- ................................................................................; 

-…………………………………………………….; 

 - ………………………………………………………………….;                                                                                        

Podpisano 
                                            

 

                   ..................................................................               
/upoważniony przedstawiciel/ 

 

 



Zał. nr  2 
 

 

Pieczątka firmowa wykonawcy                                                                        

( miejscowość, data)  

 

 

WÓJT GMINY SABNIE 

ul. Główna 73 
08-331 Sabnie 

 
 

 
 
               O Ś W I A D C Z E N I E 

        

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia oferty cenowej na zadanie pn. : 

”Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sabnie w 2013 roku” 

- ja niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 kk., reprezentując firmę, której nazwa 

jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich 

dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że posiadam: 

a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek takich uprawnień, 

b) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

d) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 


