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ZAPYTANIE OFERTOWE 
Zadanie pod nazwą: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na 

terenie Miasta Łaskarzew”  
 
 
 
Zamawiający: 
Miasto Łaskarzew 
ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32 
08-450 Łaskarzew 
tel. (25) 684 52 50, fax. (25) 684 50 97 
e - mail: urzad@miastolaskarzew.pl 
NIP826-21-89-095 
REGON 711582180 
 
Burmistrz Miasta Łaskarzew zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Usuwanie i 
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Miasta Łaskarzew” 
 
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie jest 
prowadzone poza ww. ustawą. 
 
 
I. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta   
   Łaskarzew, w tym: 

1) Pakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta   
Łaskarzew, w ilości około 2.155,27m2, tj. ok. 32,329 [Mg]. 

 
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta 
Łaskarzew, w tym: 
1) odebranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest zgromadzonych na działkach 

gruntowych osób fizycznych, położonych na terenie Miasta Łaskarzew. 
 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykazy nieruchomości, z których mają zostać usunięte wyroby 
zawierające azbest w celu skontaktowania się z właścicielami/użytkownikami nieruchomości i uzgodnienia 
terminu wykonania usługi, a następnie usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości.  
 
Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela/użytkownika 
nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 września 2020 r. 
   
Zamawiający zastrzega sobie, że ilość podanych m2 [Mg] płyt azbestowych może ulec zmianie. Do 
szacowania wielkości zamówienia Zamawiający przyjął, iż 1 m2 wyrobów zawierających azbest – pokrycia 
dachowego z płyt azbestowo-cementowych waży 0,015 [Mg], tj. 15,0 [kg].    
Rozliczenie wykonanej usługi tzw. kosztorysowe tzn. na podstawie rzeczywistej liczby odebranych [Mg] płyt 
azbestowych. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w związku z 
realizacją zadania przy dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. 
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Realizacja zadania może rozpocząć się po uzyskaniu od Zamawiającego informacji o uzyskanej dotacji z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in.:  
a. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.), 
b. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.), 
c. Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2119), 
d. Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154 ze zm.), 
e. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu 
szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824), 
f. Rozporządzeniem 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. z 2004 r. 
Nr 71, poz. 649 ze zm.), 
g. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). 
Zadanie Nr 1: Odbiór płyt złożonych na posesjach osób prywatnych (zdemontowanych wcześniej lub 
składowanych) wraz z ich przygotowaniem do transportu, transport i unieszkodliwienie odpadów 
niebezpiecznych w ilości około 2155,27 m2, tj. ok. 32,329 [Mg]. 

Kod CPV: 
90.65.00.00-8 – usługi usuwania azbestu 
45.26.26.60-5 – usuwanie azbestu. 
 
II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 września 2020 roku.   

 
III. Opis sposobu przygotowania i składanie ofert: 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania. 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w rozdziale    
    IV niniejszego zapytania.  
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym   
    rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli osoba(-y) podpisująca(-e)   
    ofertę działa(-ją) na podstawie pełnomocnictwa, to musi być ono dołączone do oferty. 
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz   
    pozostałe dokumenty określone w rozdziale IV niniejszego zapytania ofertowego. 
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej   
    ofertę. 
8. Forma pisemna: 
    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: 

„Zapytanie ofertowe 
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Miasta 

Łaskarzew” 
„Nie otwierać do dnia 16.07.2020 r. do godz. 1200”  

 
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32 w Łaskarzewie (08-450) – sekretariacie 
w terminie do 16 lipca 2020 roku, godz. 1145

.   
9. Forma elektroniczna: 

 Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. 



 Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta w formie pisemnej – skany podpisanych 
dokumentów należy przesłać na adres e-mail: r.leszczyna@miastolaskarzew.pl w terminie do                     
16 lipca 2020 roku, godz. 1145  

10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
11. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania/przesłania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową/kurierską lub elektroniczną. 
12. Oferty złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
 
IV. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
oferty cenowej. 

2. Kopię zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 
2020 r., poz. 797 ze zm.) lub umowę na transport odpadów z grupy 17 06 z podmiotami posiadającymi 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych z grupy 17 06. 

3. Oświadczenie o przeszkoleniu pracowników - Załącznik nr 2. 
4. Oświadczenie o przedstawieniu umowy ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych - Załącznik nr 3. 
 
V. Opis sposobu obliczania ceny: 
1. Wykonawca obliczy cenę zamówienia w oparciu o informacje zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym 

oraz wypełniając „Formularz ofertowy” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 
2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. 
 
VI. Kryterium wyboru ofert: 
1. Zamawiający określa kryterium wyboru ofert: 

 Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 100 %. 
2.   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 
3.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone  
      oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w  
      określonym terminie. Oferta dodatkowa nie może być identyczna cenowo w stosunku do oferty pierwotnie   
      złożonej. 
 
VII. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: 

 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w 
oparciu o przyjęte kryterium wyboru. 

 Zamawiający w ofercie poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie poprzez pocztę elektroniczną 
wszystkie podmioty, które złożyły oferty.  

 
VIII. Umowa i jej postanowienia: 
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego 
zapytania. 
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IX. Pozostałe postanowienia i informacje: 
1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego 

etapie oraz w przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna ważna oferta. 
3. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza uchyla się od 

zawarcia umowy lub odmawia jej podpisania, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez ponownego ich badania i oceny. 

4. Podpisanie umowy nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

 
X. Termin związania ofertą: 
Wykonawcy składający ofertę są związani jej treścią przez okres 30 dni. Bieg terminu związania oferty 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
XI. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
Pan Ryszard Leszczyna, tel. (25) 684 52 50 wew. 25; e-mail: r.leszczyna@miastolaskarzew.pl 
 

 
 

Burmistrz Miasta Łaskarzew 
 

      /Anna Laskowska/ 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do zapytania ofertowego:  

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie 
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie 
4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy 
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