Brody, dnia 17.06.2021 r.
Zapytanie ofertowe
Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na realizację zadania :
”Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brody w roku 2021”

1) Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem,
zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości stanowiących budynki mieszkalne lub gospodarcze na terenie gminy
Brody w roku 2021.
2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego.

2) Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia:
• od dnia podpisania umowy do dnia 16.08.2021 r.
3) Warunki realizacji zamówienia
1. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej fakturą VAT na podstawie:
1) karty przekazania odpadów o kodzie 170605 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;
2) pozytywny, bezusterkowy protokół odbioru odpadów zawierających azbest,
podpisany przez właściciela budynku oraz Wykonawcę – po zakończeniu prac na danej
posesji, potwierdzający ilość odebranych wyrobów zawierających azbest stanowiący
załącznik nr 1 do umowy,
3) wydane przez Wykonawcę oświadczenia dla danej nieruchomości, na których
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 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 ze zm.).
4) Osoba do kontaktów
1. W sprawie przedmiotu zamówienia: Beata Kindra, 68 371 21 55 wew. 204,
e-mail: odpady@brody.pl
2. W sprawie procedury udzielania zamówienia: Michalina Łajtar, 68 371 21 55
wew. 208, e-mail: promocja@brody.pl

5) Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.
•
•

•
•

3.

4.
5.

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (zał. Nr 2) wraz z załącznikami:
zał. Nr 3 - Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem
terminu składania ofert o charakterze zbliżonym do przedmiotowego zamówienia;
kopię zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie demontażu, odbioru,
zbierania, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest zgodnie z ustawą
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2019, poz. 701 ze zm.), z terminem
obowiązywania co najmniej do końca terminu określonego w pkt 2 zapytania
( termin wykonania zamówienia );
kopię umowy zawartej przez Wykonawcę ze składowiskiem prowadzącym
działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest obowiązującą co najmniej do upływu terminu określonego w pkt 2 zapytania;
dokument potwierdzający wpis do 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.
Ofertę proszę złożyć wyłącznie na adres mailowy: gmina@brody.pl. Proszę
o wpisanie w tytule wiadomości: dot. zapytania ofertowego z dnia 17.06.2021 r. na
realizację zadania : ”Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Brody w roku 2021”.
Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem
terminu składania ofert.

6) Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę
1. Ofertę proszę złożyć do dnia 25.06.2021 r. do godz. 10:00 wyłącznie na adres
mailowy: gmina@brody.pl Proszę o wpisanie w tytule wiadomości: dot. zapytania
ofertowego z dnia 17.06.2021 r. na realizację zadania : ”Usuwanie azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Brody w roku 2021”.
2. Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez
Zamawiającego.
3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
7) Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
• zdolność zawodowa
Wykonawca musi posiadać obowiązujące do końca terminu wykonania zamówienia
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie demontażu, odbioru, zbierania,
transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest zgodnie z ustawą o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2019, poz. 701 ze zm.), podpisaną umowę ze
składowiskiem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest oraz być zarejestrowany we właściwym
rejestrze przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany
przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji.
• zdolność techniczna - doświadczenie
Wykonawca musi wykazać się co najmniej realizacją jednej usługi w okresie ostatnich
dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, o charakterze zbliżonym do

przedmiotowego zamówienia.
8) Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1.

2.

3.
4.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu
ofertowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Cena ofertowa jest ceną, za którą Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc
po przecinku.

9) Kryteria oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert:
• cena
• Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający dokona oceny każdej z ofert
wg kryterium: cena brutto za wykonanie 1m² pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
2. Znaczenie poszczególnych kryteriów:
• cena: 100%,
3. Punkty zostaną obliczone wg wzoru:
• przy kryterium tylko cena: cena - 100%:
najniższa cena brutto spośród badanych ofert
ilość uzyskanych punktów = -------------------------------------------------------- x 100 pkt.
cena brutto badanej oferty
4. Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna liczba
punktów jaką możne uzyskać oferta – 100.
5. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów
spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.
10) Podstawa nieudzielenia zamówienia
1. Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.
2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć.
4. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
11)

Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni.

12)

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji zawartych w ofercie .
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek
sprawdzenia wiarygodności ofert poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie
danych niezgodnych z prawdą.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
4. Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie oferty przesłane na adres mailowy wskazany
w zapytaniu ofertowym.

ZATWIERDZAM
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