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Strzeleczki, dn. 27.08.2021 r.  

OSII.6232.2.2021.KR 

Zapytanie ofertowe 

I. Zamawiający: 

Gmina Strzeleczki, Rynek 4, 47 - 364 Strzeleczki 

NIP: 1990090013 

REGON: 531413107 

Telefon: 77 407 66 60, Fax: 77 407 66 61 

e-mail: ug@strzeleczki.pl 

zwany dalej „Zamawiającym”. 

 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Strzeleczki w 2021 r.” 

 
I. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Strzeleczki, zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w poniższej tabeli: 

Rodzaj usługi j.m. Ilość 

1) demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest (DTU) 

m2 227,50 

Mg 2,97 

2) zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest wcześniej zdemontowanych (TU) 

m2 1306,68 

Mg 17,00 

Uwaga: 
*przyjęto jednostkowy ciężar dla m2 wyrobów azbestowych równy 13 kg 

 

Razem z terenu gminy Strzeleczki do unieszkodliwienia w 2021 r. przeznaczono 19,97 Mg 
odpadu azbestowego (1 534,18 m2) 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a. ustalenie szczegółowych terminów wykonywania prac z właścicielami budynków  
z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem oraz powiadomienie Zamawiającego  
o zamiarze rozpoczęcia realizacji zadania 3 dni przed przystąpieniem do prac; 

b. zgłoszenie zamiaru przystąpienia do prac polegających na usuwaniu wyrobów 
azbestowych właściwemu organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu 
inspektorowi pracy oraz państwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie 7 dni 
przed ich rozpoczęciem; 

c. wykonanie prac zgodnie z zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., nr 71, poz. 649) 
oraz § 1 ust. 1 pkt. 4 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 
2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest; 
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d. przekazanie odpadów azbestowych do unieszkodliwienia na odpowiednie 
składowisko, co musi zostać potwierdzone kartą przekazania odpadu, zawierającą 
informacje o masie odebranych odpadów z terenu gminy Strzeleczki; 

e. protokołowanie zakończenia prac na poszczególnych posesjach zgodnie ze wzorem 
protokołu obowiązującym w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania 
usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 r.”, dostępnym na stronie 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu, potwierdzające ilość 
zdemontowanych/odebranych odpadów azbestowych; 

f. oczyszczenie terenu nieruchomości ze wszystkich pozostałości po odebranych 
wyrobach azbestowych w tym także z pyłu azbestowego; 

g. używanie podczas wykonywania prac sprzętu, który nie stwarza zagrożenia 
bezpieczeństwa, charakteryzuje się dobrym stanem technicznym oraz jest 
zabezpieczony przed dostępem osób trzecich w czasie ewentualnego pozostawienia 
go bez obsługi, a także jest obsługiwany przez osoby posiadające stosowne 
uprawnienia;  

h. wykonywanie prac w sposób niepowodujący uszkodzeń infrastruktury znajdującej 
się w obrębie obiektu będącego przedmiotem prac, a w przypadku ich wystąpienia 
konieczne jest usunięcie wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę; 

i. ścisłą współpracę z Zamawiającym; 

 
II. Warunki udziału w postępowaniu: 

 
a. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi 

Rozporządzenia 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. z 2004 nr 71, poz. 649) zmienionym Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest (Dz. U. 2010 nr 162, poz. 1089). 

b. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.). 

c. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy  
o odpadach lub przez wykonawcę, który uzyskał wpis do rejestru, o którym mowa  
w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 
z późn. zm.). 

d. Wykonawca zobowiązany jest zdeponować odpady na składowisku posiadającym 
decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez ich składowanie. 

e. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z wytycznymi 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 
zawartymi w Ogólnopolskim programie finansowania usuwania wyrobów zawierających 
azbest, którego treść dostępna jest pod adresem:  
https://www.wfosigw.opole.pl/pozostale-programy/nabory-i-konkursy/ogolnopolski-
program-finansowania-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest  
 

Termin realizacji zamówienia: od 1 października 2021 r. do 30 listopada 2021 r.  
 
 
 
 
 

https://www.wfosigw.opole.pl/pozostale-programy/nabory-i-konkursy/ogolnopolski-program-finansowania-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest
https://www.wfosigw.opole.pl/pozostale-programy/nabory-i-konkursy/ogolnopolski-program-finansowania-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest


 

Gmina Strzeleczki 

Rynek 4,47-364 Strzeleczki  
www.strzeleczki.pl 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
Urząd Gminy Strzeleczki   tel. +48 77 407 66 60 
Rynek 4, 47-364 Strzeleczki  fax +48 77 407 66 61 

III. Kryteria wyboru oferty: 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się jedynym 

kryterium jakim jest cena ryczałtowa brutto oraz w następujący sposób będzie oceniać 

oferty:  

 

2. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę spośród ofert 

nieodrzuconych. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona  

w następujący sposób: 

     Cena ryczałtowa brutto najniższej oferty x 100 

 Liczba punktów oferty ocenianej = --------------------------------------------------------------- 

          Cena ryczałtowa brutto oferty ocenianej  

 

3. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę 

punktów.  

5. W przypadku złożenia ofert o tych samych cenach ryczałtowych, Zamawiający wzywa 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym  

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe,  

nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

6. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia.  

7. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą  
w złotych polskich. 

IV. Miejsce i termin złożenia ofert: 

 

1. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 03.09.2021 r. do godziny 14.00, według 

załączonego formularza, w następującej formie: osobiście, pocztą lub kurierem na adres 

Urzędu Gminy Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki z dopiskiem:  

 

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 

 z terenu Gminy Strzeleczki w 2021 r.” 

 

2. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

 

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1. Całkowita cena ryczałtowa brutto = 100% 100 

RAZEM 100 
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V. Informacje o formalnościach: 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wynikach wyboru. 

2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie zapytania ofertowego 

jest Klaudia Rogosch-Ryczyrz, tel.: 77 407 66 65 

VI. Załączniki: 

 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie wykonawcy 

3. Projekt umowy 

 

Zatwierdzam 

 

z up. Wójta 

 Łukasz Borsuk 

Sekretarz Gminy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


