
GMINA ZAKRZEWO 
ul LeSna 1 

87-707 Zakrzewo 
woj. kujawsko-pomorskie 

Zakrzewo, 22maja2017r. 
UG.271.1.6.2017.MB 

ZAPROSZENIE 

Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, woj. kujawsko - pomorskie, zaprasza 
do skladania ofert na demontaz, transport i unieszkodliwienie wyrobow zawieraj^cych azbest 
z terenu Gminy Zakrzewo w 2017 roku. 

1. Opis przedmiotu zamowienia: 

Przedmiot zamowienia obejmuje: 
1) Usuwanie wyrobow zawieraj^cych azbest z terenu Gminy Zakrzewo w zakres ktorego 

wchodzi: 
a) demontaz pokrycia dachu z plyt zawierajacych azbest, na budynkach 

mieszkalnych i gospodarczych znajduj^cych si? na posesjach na terenie gminy 
Zakrzewo, zabezpieczenie powstalych odpadow azbestowych zgodnie 
z obowiqzujqcymi przepisami (pakowanie) oraz zaladunek, transport 
i utylizacja odpadow na skladowisku odpadow niebezpiecznych w ilosci 
44,455 Mg, 

b) zaladunek, transport i utylizacja odpadow na skladowisku odpadow 
niebezpiecznych, zalegajqcych/skladowanych na nieruchomosciach 
zlokalizowanych na terenie gminy Zakrzewo w ilosci 69,135 Mg. 

Podana ilosc wyrobow azbestowych ma charakter szacunkowy, w zwiazku z tym 
zakres zamowienia moze ulec zmianie i bedzie okreslony na podstawie faktycznej 
ilosci odebranych wyrobow zawierajacych azbest. 

2) Uzgodnienie z mieszkahcami dogodnego terminu odbioru odpadow zawierajacych 
azbest. 

3) Demontaz, odbior, pakowanie, wazenie i zaladunek odpadow przy uzyciu wlasnych 
maszyn i urzqdzeh. 

4) Wywoz odpadow wlasnym specjalistycznym pojazdem z zachowaniem 
obowiazuj^cych przepisow. 

5) Przekazanie odpadow zawierajacych azbest do unieszkodliwienia na skladowisko 
zgodnie z obowi^zujqcymi w tym zakresie przepisami. 

6) Zgloszenie zamiaru przeprowadzenia prac wlasciwemu organowi nadzoru 
budowlanego, wlasciwemu okregowemu inspektorowi pracy oraz wlasciwemu 
pahstwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed 
rozpocz^ciem prac, zgodnie z § 6 ust. 2 rozporz^dzenia Ministra Gospodarki z dnia 
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania 
i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U . z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z pozn. 
zm.), 

7) Wazenie odbieranego azbestu ma odbywac si? w obecnosci: oddaj^cego azbest, 
przedstawiciela Zamawiajaxego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiaj^cego o dniu 
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odbioru. Wykonawca dokonuje wazenia przy uzyciu legalizowanych wlasnych 
urz^dzeh. Z przeprowadzonej czynnosci wazenia Wykonawca kazdorazowo ma 
obowi^zek spisac protokol. 

8) Dostarczenie Zamawiaj^cemu dowodu unieszkodliwienia odpadow, tj.: karty 
przekazania odpadow, protokolow odbioru azbestu od osob uprawnionych, kwitow 
wagowych, potwierdzaj^cych wag? odebranych wyrobow zawierajacych azbest od 
osob uprawnionych. 

9) Przedmiot zamowienia, nalezy wykonac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i obowi^zuj^cymi przepisami prawa. 

10) Wykonawca poniesie koszty ewentualnych zniszczeh, spowodowanych na szkode 
Zamawiaj^cego i osob trzecich, ktorych si? dopuscil podczas wykonywania uslugi. 

11) Niniejsze zamowienie b?dzie wspolfinansowanie ze srodkow Wojewodzkiego 
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

2. Termin wykonania zamowienia: 
Do 15 wrzesnia 2017 r. 

3. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie wykonawca musi zlozyc: 
Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym 
post?powaniu zobowi^zany b?dzie przed podpisaniem umowy do przedlozenia 
Zamawiaj^cemu nast?puJ4cych dokumentow: 
- uprawnienia do wykonywania dzialalnosci zwi^zanej z usuwaniem wyrobow 
zawierajqcych azbest, 
- aktualne zezwolenie na transport odpadow niebezpiecznych zawierajqcych azbest, 
lub umow? z firmq transportow^ posiadajax^ zezwolenie na transport odpadow 
niebezpiecznych (kopia zezwolenia) - w przypadku korzystania przez Wykonawc? 
z uslug transportowych lub oswiadczenie ze ma w/w zezwolenie, 
- umow? ze skladowiskiem odpadow na odbior - unieszkodliwienie odpadow 
niebezpiecznych zawierajacych azbest lub oswiadczenie, ze posiada umow?. 
Wyzej wymienione dokumenty skladane w formie kserokopii poswiadczonej za 
zgodnosc z oryginalem przez wykonawcf. 

4. Miejsce oraz termin skladania ofert i otwarcia ofert: 
Oferta musi zawierac wypelniony Formularz oferty, ktorego druk stanowi zal^cznik nr 
1 do niniejszego zaproszenia. Oferta ma bye napisana na maszynie do pisania, 
komputerze lub niescieralnym atramentem oraz bye podpisana przez upowaznionego 
przedstawiciela wykonawcy (dotyczy rowniez wszystkich zal^cznikow do oferty). 
Upowaznienie do podpisania oferty powinno bye dolaxzone do oferty, o ile nie wynika 
to z innych dokumentow zalqczonych przez wykonawc?. Jezeli do skladania 
oswiadczen woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. 
reprezentacji Iqcznej, wowczas wszystkie dokumenty powinny bye podpisane przez 
zobowiazane osoby. Wszystkie dokumenty, a takze wszelkie miejsca, w ktorych 
wykonawca naniosl zmiany powinny bye parafowane przez osob? (osoby) podpisuj^ce 
ofert?. 
Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego: Urz^d Gminy w Zakrzewie, ul. 
Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, w pokoju nr 8, w terminie do dnia 2 czerwea 2017 r. do 
godz. 11:00. Ofert? zlozona^ po terminie zwraca si? bez otwierania. Ofert? nalezy 
umiescic w nieprzezroczystym i opiecz?towanym opakowaniu. Nalezy stosowac 
opakowanie zewn?trzne i wewn?trzne. Na opakowaniu zewn?trznym oferty 
(kopercie), zaadresowanym do zamawiajacego nalezy zamiescic nast?puj^c4 
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informacj?: „Oferta na usuwanie wyrobow zawierajqcych azbest z terenu gminy 
Zakrzewo, nie otwierac przed dniem 2 czerwca 2017 r. godz. 11:15.". Na opakowaniu 
wewnefrznym oferty nalezy zamiescic informacje j /w, z podaniem nazwy 
i dokladnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiajaxy 
nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikaj^ce z tego braku, np. przypadkowe 
otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku skladania 
oferty poczta^ lub poczta_ kuriersk^ za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastqpi w dniu 2 czerwca 2017 r. o godz. 11:15 w siedzibie 
zamawiajqcego w pokoju nr 5. 

5. Opis sposobu obliczania ceny: 
Cena oferty powinna bye obliczona w zlotych polskich. Cen? oferty nalezy okreslic 
w wysokosci netto i brutto (z podatkiem od towarow i uslug VAT) . Kwota ta musi 
zawierac wszystkie koszty zwiazane z realizacja^ zadania niezbedne do wykonania 
przedmiotu zamowienia. Wyliczon^ cen? netto oraz cen? brutto (z podatkiem VAT) 
nalezy wykazac w„Formularzu cenowym", stanowiaxym zal^cznik do "Formularza 
ofertowego" nr 1 do zaproszenia. 

6. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie sig kierowal przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz sposobu oceny ofert: 
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej bedzie najnizsza cena. Oferta najtahsza 
otrzyma 100 punktow. Pozostale proporcjonalnie mniej, wedlug formuly: 
( C n / C 0 f b. x 100) x 100% = ilosc punktow, gdzie: 
C n - najnizsza cena sposrod zlozonych ofert, 
C 0 f b - cena oferty badanej, 
100 - wskaznik staly, 
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny. 

7. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego: 
Z wykonawcy, ktory zlozy najkorzystniejsz^ ofert? zostanie podpisana umowa, ktorej 
wzor stanowi zal^cznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 

Zalaczniki do zaproszenia 
1. Druk „Formularz oferty". 
2. Wzor umowy. 
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