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ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY REWAL

Urząd Gminy w Rewalu zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rewal:

l. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
l. Przedmiot zamówienia obejmuje zabezpieczenie płyt dachowo-falistych znajdujących

się na posesji prywatnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami (pakowanie) oraz
załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych
w ilości około 230 m2.

2. Podana ilość wyrobów azbestowych ma charakter szacunkowy, w związku z tym zakres
zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznych ilości
odebranych wyrobów zawierających azbest.

3. Poinformowanie mieszkańców o dokładnym terminie odbioru odpadów zawierających
azbest.

4. Odbiór, pakowanie, ważenie i załadunek odpadów przy użyciu własnych maszyn
i urządzeń.

5. Wywóz odpadów własnym specjalistycznym pojazdem z zachowaniem
obowiązujących przepisów.

6. Przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na składowisko
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7. Dostarczenie Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów tj.: karty
przekazania odpadów, protokołów odbioru od osób uprawnionych, kwitów
wagowych, potwierdzających wagę odebranych wyrobów zawierających azbest od
osób uprawnionych.

8. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami prawa.

9. Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na
szkodę zamawiającego l osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania
usługi.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany do 3 czerwca 2022 r. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zmiany ww. terminu.

III. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym
postępowaniu zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do przedłożenia
zamawiającemu następujących dokumentów:

aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub
umowę z firmą transportową posiadającą zezwolenie na transport odpadów
niebezpiecznych (kopia zezwolenia) - w wypadku korzystania przez Wykonawcę
z usług transportowych lub oświadczenie , że posiada takie zezwolenie.



umowę ze składowiskiem odpadów na odbiór - unieszkodliwienie odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest lub oświadczenie, że posiada umowę.

IV. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych, które spełniają
wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Kryteria oceny ofert: cena 100 %. Oferta
powinna zawierać wyrażoną w PLN stawkę łącznego kosztu zabezpieczenia, transportu
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na IMg. O wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców,
którzy złożyli oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia
umowy, jeżeli:
- cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na
realizację Zamówienia,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

V. WARUNKI ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w następujący sposób:
- e-mailem na adres: iiurczynska@rewal.pl
- faksem na numer: 91 38 49 029
- listownie (urząd Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, kopertę należy opisać
następująco:

„(nazwa i adres Wykonawcy)
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rewal)"

do dnia 09 maja 2022 r. do godz. 15.30.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
Pani Joanna Jurczyńska-Szwaluk - starszy inspektor
e-mail: jjurczvnska@rewal.pl lub tel.: 91 38 490 24
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