
Zn. OR.271.1.2017                                                                        Czarnocin, dnia 27.02.2019 r. 

 

 

 

Zamawiający 

Gmina Czarnocin 

Czarnocin 100 

28-506 Czarnocin 

Tel. 413512028 fax 413512029  

e-mail: ug@czarnocin.com.pl  

 

 

Zapytanie ofertowe 

(dotyczy: usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarnocin) 

 

      I.  ZAMAWIAJĄCY: 

     Gmina Czarnocin 

Czarnocin 100 

28-506 Czarnocin 

NIP: 605-002-30-70, REGON: 291010033 

 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo zamówień publicznych. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEŃ 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie i unieszkodliwieniu  

Wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarnocin, w ramach „Programu 

usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Czarnocin na lata 

2013- 2032” 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówień: 

Transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo- cementowych w ilości około  7500 m² 

mailto:ug@czarnocin.com.pl


W tym: 

a. Wyroby zdemontowane zalegające na posesjach około 7500 m². 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 31.10.2017 r. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien wypełnić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

 

V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1) Oferta powinna być przesłana za pomocą: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście 

na adres: Urząd Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin do dnia 8 marca 

2019 r. do godziny 12.00 wraz załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub 

zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie 

wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 

Niezbędnym warunkiem składającego ofertę jest załączenie wraz z ofertą zezwolenia 

na prowadzenie działalności usługowej, w wyniku której wytwarza odpady 

zawierające azbest. 

2) Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 8 marca 2017 r. 

3) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1- Cena 100% 



     VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów listownie. 

 

     VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

     Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-

506 Czarnocin, pokój nr 4 (parter), tel. 413512028 wew.214. 

 

    IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza ofertowego 

2. Wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa NR UG/2019 

 

Dotyczy: realizacji zadania „Usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających 

azbest z terenu Gminy Czarnocin” w 2019 roku. 

 

Zawarta w dniu …………..   pomiędzy: 

Gminą Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin, zwanym dalej „ Zleceniodawcą” 

reprezentowaną przez: 

Marię Kasperek- Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie Zbigniewa Piś- Skarbnika Gminy 

a 

zwanym dalej „Zleceniodawcą” 

reprezentowana przez: 

 

na podstawie przeprowadzonego przez Zleceniodawcę postepowania ofertowego z dnia……..r. 

oraz z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro 

(postepowania zgodne z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych) została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca, z zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące prace: 

- transport na miejsce utylizacji płyt azbestowo- cementowych; 

- unieszkodliwianie płyt azbestowo- cementowych. 

2. Zamówienie obejmuje transport i unieszkodliwienie około 7500 m² płyt azbestowo- 

cementowych z posesji wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Zleceniobiorca wykona prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest, przestrzegając przy wykonaniu 

przedmiotu umowy wszelkich przepisów prawa, które dotyczą tego typu prac.   

 

§ 2 

1. Zleceniobiorca gwarantuje, że wykonanie przedmiotu zamówienia będzie zgodne z 

przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami niebezpiecznymi, zasadami wiedzy 

technicznej, przepisami budowlanymi. 



2. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhb we 

wszystkich miejscach wykonania usługi oraz utrzymanie terenu w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno- prawną za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich 

powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów. 

 

§ 3 

1. Zlecenie będzie wykonane do dnia 31.10.2019 r. 

2. Wykonanie usługi każdorazowo powinno być potwierdzone przez właściciela 

nieruchomości, z której usuwany jest eternit. 

3. Brak w/w potwierdzenia spowoduje wstrzymanie zapłaty za usługę. 

 

 

 

 

§4 

 

1. Koszt transportu i unieszkodliwienia 1m² płyty azbestowo- cementowej wynosi 

………zł netto: ………zł brutto uwzględniając koszt przygotowania do transportu tj. 

pakowanie, 

2. Za wykonanie usługi Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie na 

podstawie faktycznej ilości zebranych płyt azbestowo- cementowych pomnożonej przez 

ceny jednostkowe podane w § 4 pkt. 1. Kwota zadania nie może przekroczyć……….zł. 

Faktura płatna będzie przez Zleceniodawcę przelewem na rachunek Zleceniobiorcy w 

terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z kompletnym dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie usługi. Faktura wystawiona będzie jednorazowo po 

wykonaniu całości zadania. 

 

§ 5 

1. W razie niewykonania lub odstąpienia od wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i 

wysokościach: 

a) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% 

wartości szacunkowej za każdy dzień zwłoki, 

b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

10 % wynagrodzenia wskazanego w § 4 za realizowaną usługę. 

c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy 

z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 10% umownej wartości 

przedmiotu zamówienia wskazanego w § 4.  

 

§ 6 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 



 

§ 7 

Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy 

strony poddają pod rozstrzygnięcie miejscowo właściwego Sądu dla 

Zleceniodawcy. 

  

§ 8 

W razie niepozyskania środków z Wojewódzkiego funduszu ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina może odstąpić od realizacji 

powyższej umowy. 

 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa.  

 

§ 10 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 

dwa dla każdej ze stron. 

 

 

 

Zleceniobiorca                                                                              Zleceniodawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFERTA 

Ja niżej podpisany 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

……………………………………………. 

/nazwa Wykonawcy, NIP, REGON/ 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

/adres, telefon, fax/ 

Odpowiadając na zaproszenie dotyczące ofert na wykonanie usługi, jaką jest: transport i 

unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Cazrnocin w ramach 

zadania pn. „Program usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest z terenu Gminy 

Czarnocin na lata 2013-2032”, zgodnie z zapytaniem ofertowym a dnia 26.02.2019 r. 

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 

 

Lp. 

 

 

Usługa 

 

Cena brutto 

 

Cena netto 

 

Wartość 

podatku VAT 

1 Transport odpadów 

zawierających azbest 

 (cena za m²) 

   

2 Unieszkodliwienie odpadów 

zawierających azbest 

 ( cena za m²) 

   

 

1. Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2018.1986 t.j./ 

2. Oświadczamy, iż posiadamy aktualne zezwolenie na transport odpadów 

niebezpiecznych, zawierających azbest lub aktualną umowę z firmą posiadającą takie 

zezwolenie ( kopie decyzji dołączamy do oferty). 

 

 

……………………………………………………… 

/Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy/ 

 

……………………………………………….. 

/Miejscowość i data/ 


