Pyzdry, dnia 03.02.2020 r.

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina i Miasto Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry
NlP: 7891649986
Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR nieobjęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2O19 r. poz. 1843) - zgodnie z art. 4 pkt 8.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów
zawierających azbest od lokalnych mieszkańców w ramach zadania pn. „Realizacja programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Pyzdry w 2020 roku”, zgodnego
z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego na
lata 2013-2032” uznanego uchwałą nr VIII/72/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 sierpnia 2019 roku
jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
a) zabezpieczenie odpadów zgodnie z przepisami (pakowanie),
b) zważenie odpadów,
c) przygotowanie do transportu i załadunek,
d) uporządkowanie miejsca wykonania usługi,
e) transport odebranych odpadów,
f) przekazanie odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na
unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
Uwaga: Szczegółowy opis znajduje się we wzorze umowy (załącznik nr 2).
3. Planuje się wykonanie odbioru, transportu i unieszkodliwienia około 90 Mg wyrobów zawierających
azbest.
Uwaga: Ilość odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Powyższa wartość jest szacunkowa i może
ulec zmianie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

5. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:







Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym aktualne zezwolenie na transport odpadów
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2O19 r. poz. 701),
posiadanie aktualnej umowy ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych mającym odpowiednie
dopuszczenia w tym zakresie na zdeponowanie odpadów azbestowo-cementowych lub
zezwolenie w sprawie składowania odpadów niebezpiecznych,
wpis do BDO lub potwierdzenie złożenia wniosku rejestrowego do BDO,
udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co
najmniej 3 zadań (usług) o treści podobnej do niniejszej usługi z podaniem: rodzaju i zakresu,
terminu realizacji i nazwy, adresu i telefonu zamawiającego, o wartości nie mniejszej niż 10.000
zł brutto każda.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.09.2020 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu (załącznik nr 1) dołączonym do niniejszego zapytania
ofertowego oraz dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. lI.5.

2. Oferta powinna:
a) być opatrzona pieczęcią firmową,
b) posiadać datę sporządzenia,
c) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NlP,
d) być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
3. W przypadku przesłaniania oferty e-mailem należy dołączyć skan wszystkich wymaganych
dokumentów i oświadczeń
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej w języku polskim na adres:
Gmina i Miasto Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry
albo

admin@pyzdry.pl

w terminie do dnia 10 lutego 2020 r. W przypadku składania oferty w sekretariacie urzędu miejskiego,
pocztą lub kurierem na kopercie należy umieścić napis: „Realizacja programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy i miasta Pyzdry w 2020 roku”
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
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. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udzielają:
ws. merytorycznych: Mirosław Balicki – tel. 63 2768 333 wew. 119
ws. formalnych: Joanna Frankiewicz – tel. 63 2768 333 wew. 110
VIII. ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór umowy wraz z załącznikami.

Uwaga: termin zawarcia umowy zależny będzie od przyznania środków finansowych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach „Ogólnopolskiego programu
finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na realizację przedsięwzięcia pn.: „Realizacja
programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Pyzdry w 2020 roku”

