Brody, dnia 31 marca 2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZACE ZAMÓWIENIA O WARTOSCI PONIŻEJ 30 000 EURO.
Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na realizację zadania :
”Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brody w roku 2020”
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, zbieraniem,
transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zwierających azbest z nieruchomości stanowiących
budynki mieszkalne i gospodarcze na terenie gminy Brody, w roku 2020.
Nazwa i adres zleceniodawcy:
Gmina Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody.
Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na demontażu, zbieraniu,
transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z płyt azbestowo cementowych falistych, pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych budynków
gospodarczych będących własnością osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie gminy
Brody,
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Na dzień ogłoszenia niniejszego zapytania,
do Urzędu Gminy Brody nie wpłynęły wnioski o demontaż, zbieranie, transport i utylizację
azbestu. Zamawiający, nie wyklucza pojawiania się takich wniosków do dnia podpisania
umowy. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę usługi z demontażem oszacowaną na
podstawie ilości odebranych odpadów z lat poprzednich tj. w 2019 roku zdemontowano,
zabrano, przetransportowano i unieszkodliwiono 1514 m² płyt azbestowo-cementowych oraz
zabrano, przetransportowano i unieszkodliwiono 423 m², w 2018 roku zdemontowano,
zabrano, przetransportowano i unieszkodliwiono 536 m² płyt azbestowo-cementowych oraz
zabrano, przetransportowano i unieszkodliwiono 2930 m².
2. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości,
z których należy zdemontować i zutylizować płyty azbestowo-cementowe oraz wykaz
nieruchomości,
z których należy tylko odebrać i zutylizować płyty azbestowe, przy czym Zamawiaj ący
zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie, zarówno co do ilości jak
i zakresu prac.
3. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających
azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin odebrania
wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak
nie dłuższy niż do dnia 31.07.2020 r.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
 dokument potwierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na
zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest, np. potwierdzenie nadania
w/w zgłoszenia;
 harmonogram prac;
 karty przekazania odpadów o kodzie 17 06 05 sporządzone pomiędzy Wykonawcą,
a składowiskiem odpadów azbestowych, potwierdzające m. in. ilość odebranych przez
składowisko wyrobów zawierających azbest w m2 oraz wagowo, wraz z ich
zestawieniem;
 wystawi oświadczenie, dla danej nieruchomości, na której przeprowadzono prace,
o prawidłowym ich wykonaniu oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego,
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3
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. 2004 nr 71, poz. 694 ze zm.).

5. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników lub osób trzecich, powstałe w związku
z prowadzonymi robotami.
6. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.

Termin i miejsce wykonania zlecenia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2020r.
Termin i miejsce składania ofert:
14 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00
Urząd Gminy Brody: ul. Rynek 2, 68-343 Brody.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający dokona oceny każdej z ofert wg
następujących kryteriów: cena brutto za wykonanie 1m² pełnego zakresu przedmiotu
zamówienia – 100 %
2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym
stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia
publicznego (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) i musi być podana
w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów
i usług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
5. Nie dopuszcza się wariantowości cen.
6. W przypadku uzyskania 2 identycznych najkorzystniejszych ofert, wykonawcy zostaną
poproszeni o złożenie ofert dodatkowych lub zaproszeni do dodatkowych negocjacji.
Warunki udziału Wykonawcy:
1. Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego;
2) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu
składania ofert; o charakterze zbliżonym do przedmiotowego zamówienia stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
3) załączoną kopię dokumentów – obowiązujących do końca wykonania zamówienia
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie demontażu, odbioru, transportu
i utylizacji odpadów zawierających azbest zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz. U. 2019, poz. 701 ze zm.);
4) kopię umowy ze składowiskiem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;
5) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany
rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji
– wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Brody, ul. Rynek 2,68-343 Brody,
pod nr telefonu (68) 371 21 55 wew. 204, pok. nr 9. Osoba do kontaktu: p. Beata Kindra.
Uwagi końcowe:
Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę uprawioną.
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

