
,            Skoroszyce, dnia 28.07.2021 r. 

 

OŚ.7620.2.2021.EŻ 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:   Gmina Skoroszyce 

 ul. Powstańców  Śl. 17 

 48 – 320 Skoroszyce 

 tel. 077/4318082, fax. 077/4318029. www.skoroszyce.pl                

 e-mail:  eko@skoroszyce.pl 

        

WÓJT  GMINY  SKOROSZYCE  ZAPRASZA  do  złożenia oferty cenowej na wykonanie 

usługi pn.: „ Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Skoroszyce  w  roku 2021”. 

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie prac polegających na usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest z miejsc i budynków, położonych na terenie Gminy Skoroszyce, 

opisanych  w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.  

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

a) demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z pokryć 

dachowych  budynków w ilości  szacunkowej ok.  955,94  m2 tj. ok.   14,82 Mg, 

b) zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, składowanych 

na nieruchomościach  w ilości szacunkowej ok.   542,06 m2 tj. ok.  8,40  Mg. 

 

Wykonanie powyższego zadania powinno być zrealizowane według zasad określonych                    

w obowiązujących przepisach i procedurach w zakresie postępowania z wyrobami                          

i odpadami zawierającymi azbest. 

 

2.  Zamawiający zastrzega, że warunkiem zawarcia umowy z Wykonawcą, jest  

uzyskanie przez Zamawiającego środków pochodzących z „Ogólnopolskiego 

programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 r.”. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty wykonywania prac związanych                       

z demontażem materiałów zawierających azbest lub odbioru odpadów zawierających 

azbest z właścicielem danej nieruchomości, jednakże całość robót musi zostać 

ukończona nie później niż do dnia 30.10.2021 r. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na demontażu wyrobów 

zawierających azbest  właściwemu: 

-  organowi nadzoru budowlanego; 

-  okręgowemu inspektorowi pracy; 

-  państwowemu inspektorowi pracy. 

Powyższe zgłoszenia powinny być dokonane co najmniej 7 dni przed 

rozpoczęciem prac, 

b) dostarczenia Zamawiającemu potwierdzonych za zgodność z oryginałem  kopii 

dokumentów zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na demontażu 

http://www.skoroszyce.pl/


wyrobów zawierających azbest (np. potwierdzenie nadania) organom 

wymienionym w pkt II. 4a; 

c) opracowania szczegółowego harmonogramu prac i przekazanie go 

Zamawiającemu. 

5. Ważenie  zdemontowanych i odebranych odpadów zawierających azbest, powinno 

odbywać się w obecności właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela 

Zamawiającego. Wykonawca dokonuje ważenia, a z tej czynności sporządza protokół 

zawierający co najmniej następujące informacje: 

- adresy nieruchomości z których usunięto wyroby zawierające azbest, 

- powierzchnię i masę zdemontowanych lub zebranych (składowanych) wyrobów     

  zawierających azbest. 

6. Po dokonanym demontażu (lub zebraniu wcześniej zdemontowanych wyrobów) wraz  

z unieszkodliwianiem, Wykonawca potwierdza ten fakt poprzez przekazanie 

Zamawiającemu: 

 a) protokołu odbioru podpisanego przez właściciela (zarządcę) nieruchomości,        

  przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, o którym mowa w pkt II. 5; 

b) oświadczenia wykonawcy realizującego zadanie o prawidłowości wykonania prac 

oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych 

przepisów technicznych i sanitarnych (§ 8 ust. 3 Roz. Ministra Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 

71 z 2004 r., poz. 649 i Nr 649, poz. 1089 z 2010 r.) wraz z wykazem 

nieruchomości, których oświadczenie dotyczy; 

c) kartą(-ami) przekazania odpadu zawierającego azbest w celu jego 

unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów azbestowych, (nie ma 

potrzeby przedkładania pośrednich kart przekazania odpadu np. od wykonawcy 

do firmy transportowej). Na karcie przekazania odpadu powinno zostać określone: 

 - dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów; 

 - poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii           

      odpadów; 

 -   dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane 

  wyroby zawierające azbest; 

 - wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych 

  nieruchomości. 

7. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo 

nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich, powstałe w związku               

z prowadzonymi robotami. 

 

III.  TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 

 

1. Rozpoczęcie robót  –  od 13.08.2021 r. Termin rozpoczęcia robót może ulec zmianie  

w zależności od terminu podpisania przez Gminę Skoroszyce umowy dotacji                            

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Opolu, 

2. Zakończenie robót  -  do dnia 30.10.2021 r. 

3. Przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji  potwierdzającej wykonanie 

zamówienia – do dnia 05.11.2021 r. 

 

IV. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 



1. Aktualne zezwolenie  na transport odpadów zawierających azbest, wydane w trybie 

przepisów ustawy o odpadach; 

2. Umowę z zarządzającym składowiskiem, bądź inny dokument potwierdzający 

przyjęcie do unieszkodliwienia  odpadów zawierających azbest; 

3. Decyzje dla właściciela składowiska, na którym będą unieszkodliwiane odpady 

zawierające azbest   na prowadzenie instalacji  składowania odpadów (w tym odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest); 

4. Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej,  w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

  

V. INFORMACJE  DODATKOWE: 

 

Powierzchnie wyrobów azbestowych podane w wykazie nieruchomości (załącznik nr 1) 

są wartościami szacunkowymi określonymi na podstawie danych przekazanych przez 

właścicieli nieruchomości składających deklaracje oraz firmę wykonującą inwentaryzację 

wyrobów zawierających azbest. W celu określenia ceny ofertowej na Wykonawcy ciąży 

obowiązek sporządzenia własnych szacunków ilości wyrobów zawierających azbest na 

poszczególnych obiektach i kalkulacji kosztów ich usunięcia  (załącznik nr 3). 

 

VI.   OCENA  OFERT: 

 

1. Kryterium oceny ofert – cena 100%. realizacji zamówienia. 

2. Zaproponowane ceny będą porównywane z innymi ofertami. 

3. Z firmą która przedstawi najkorzystniejszą ofertę (najniższa cena), zostanie podpisana  

umowa. 

4. Od decyzji  Zamawiającego, nie przysługują środki odwoławcze. 

5. Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane                        

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

7. Ceną ofertową będzie suma wszystkich obiektów wymienionych w załączniku nr                      

1   do zapytania ofertowego zgodnie z zakresem  wymienionym w pkt II.1.  

8. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 

ofertowym” stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania. 

    

VII. TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA OFERT: 

 

1. Miejsce i termin składania ofert: 

-  Urząd Gminy w Skoroszycach 

   ul. Powstańców Śl.  17 

     48-320 Skoroszyce  

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

 

 

 

 



Nazwa i adres Wykonawcy 

                                                     Gmina Skoroszyce  

                                                      ul. Powstańców Śl. 17 

                                                      48-320 Skoroszyce 

 

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skoroszyce  

w roku 2021" 

 

Nie otwierać przed dniem: 09.08.2021  r.  

- dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: 

ezyrek@skoroszyce.pl 

 

2. Termin przesłania ofert, upływa z dniem   -  09.08.2021 r. o godz. 1400 

 

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.  

2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest 

Edward Żyrek- tel. 77/4318989  e-mail:  ezyrek@skoroszyce.pl 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, 

zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnione zostało zaproszenie. 

 

IX. INFORMACJA O MUDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 
 

 Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzielili Wykonawcy zamówienia                        

 w formie pisemnej. 

 

   

W załączeniu: 

1. Wykaz nieruchomości objętych zadaniem -  zał.  Nr 1 do zaproszenia. 

 

 

Do oferty należy załączyć: 

1.  Formularz  ofertowy  -  zał.  Nr 2 do zaproszenia. 

2. Kosztorys ofertowy  -  zał.  Nr 3 do zaproszenia. 

3. Projekt umowy   -  zał. Nr 4  do zaproszenia. 

4. Oświadczenie o  posiadaniu doświadczenia, potencjale technicznym i kadrowym   

     oraz posiadaniu odpowiednich decyzji i zezwoleń -  Zał. nr 5 do zaproszenia. 

5. Polisę ubezpieczeniową. 

 

Brak któregokolwiek z powyższych  załączników  spowoduje odrzucenie oferty! 

          

            

                Barbara Dybczak 

         /../ Wójt Gminy Skoroszyce 

         …………………………….. 

          Zamawiający 

mailto:ezyrek@skoroszyce.pl
mailto:ezyrek@skoroszyce.pl

