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Rozdział 1 

Dane Zamawiającego  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Nazwa: Gmina Pęczniew 

Adres: ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew 

Adres poczty elektronicznej: ug_peczniew @wp.pl 

Strona internetowa: www.peczniew.pl 

Numer telefonu: +48 43 678 15 19 

 

 

Rozdział 2 

Podstawa udzielenia zamówienia  

 

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie art. 4 pkt 8  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843) Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro.  

 

 

Rozdział 3 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo-

cementowych z terenu Gminy Pęczniew” 

 

1. a) Demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych z płyt azbestowych zawierających azbest  

z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Pęczniew w ilości ok. 26,400 Mg. 

b) Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z posesji stanowiących własność osób 

fizycznych z terenu Gminy Pęczniew w ilości ok. 93,216 Mg. 

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do: 

- ustalenia daty i godziny odbioru wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego  

ma być wykonana usługa, 

3. Po wykonaniu usługi Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

a) protokół odbioru robót potwierdzający wykonanie usługi podpisany przez obie strony. 

b) protokoły potwierdzające odbiór płyt azbestowych potwierdzające w Mg ilość odpadów azbestowych 

przeznaczonych do unieszkodliwienia, podpisane przez Wykonawcę oraz Inwestora, u którego wykonano 

usługę, o prawidłowym wykonaniu prac  z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych 

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649,  

z późn. zm.)  

c) kopię potwierdzoną za zgodność kart (do wglądu oryginały kart) przekazania odpadów zawierających azbest 

w celu ich unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów azbestowych (zgodnie z ustawą  

o odpadach wytwórcą odpadu niebezpiecznego jest wykonawca usługi), chyba że umowa stanowi inaczej. 

Obowiązkiem wytwórcy jest prowadzenie ewidencji odpadów, przy zastosowaniu następujących dokumentów: 

karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadu). 



                   

 
 

Rozdział 4 

Termin wykonania zamówienia  

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia określony w niniejszych warunkach określa się od dnia podpisania 

umowy do dnia 15.12.2019 r. 

 

Rozdział 5 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: 

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  

- Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;                                                                                                                    

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący 

braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków 

określonych powyżej winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy 

wspólnie. 

Warunek braku podstaw do wykluczenia powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 

 

 

Rozdział 6 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

 w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy załączyć: 

6.1.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru 

Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego; 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, składa co najmniej jeden z tych Wykonawców 

albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 

 

6.2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału 

lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z 

zachowaniem sposobu reprezentacji: 

6.2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, z wykorzystaniem wzoru  Załącznika  

nr 3 niniejszego zapytania ofertowego; 

      W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców 

oddzielnie. 

 

6.3. Dodatkowo Wykonawcy w ramach składanej oferty składają: 

6.3.1 Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszych warunków zamówienia. 

 

6.4. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność  

z oryginałem“ przez Wykonawcę. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez wykonawcę lub 

podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w części 6. Warunków Zamówienia, na zasadzie 

„spełnia”/„nie spełnia”. 

 

 

 



                   

 
 

Rozdział 7 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

7.1  Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej . 

7.2  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

7.3  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują  

w formie pisemnej. 

7.4.    Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach 7
30

-15
30

 

7.5.  W sprawach wymagających zachowania pisemności zamówienia, Zamawiający nie przewiduje 

udzielania żadnych ustnych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do niego pytania.  

 

 

Rozdział 8 

 Wymagania dotyczące wadium  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

Rozdział 9 

Termin związania ofertą  

 

Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 30 dni liczony od upływu terminu składania ofert. 

 

 

Rozdział 10 

Opis sposobu przygotowywania ofert  

 

10. 1. Wymogi formalne: 

10.1.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

10.1.2. Do oferty winny być dołączone w języku polskim wszystkie dokumenty i oświadczenia,  

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych 

przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie 

formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego.  

10.1.3. Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze, 

przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu.  

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście 

przetłumaczonym. 

10.1.4. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię  

i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia  

i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

10.1.5. Opakowanie oferty: Zaleca się aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętym nieprzeźroczystym 

opakowaniu (kopercie) posiadającym oznaczenie: 

 

Adres Zamawiającego: 

Gmina Pęczniew 

ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew 

Z dopiskiem: Zapytanie ofertowe na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 

do dnia 07.11.2019r. do godz. 12.00  

 

 



                   

 
 

 

Rozdział 11 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

12.1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Pęczniewie, ul. Główna 10/12,  

99-235 Pęczniew. 

12.2. Termin składania ofert upływa w dniu  07-11-2019 r. do godz. 12:00.        

 Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 

12.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07-11-2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.  

 

 

Rozdział 12 

Kryteria i sposób oceny ofert  

 

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest: 

Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną brutto. 

Najniższa cena – 100%  

 

 

Wykaz załączników do niniejszego zapytania ofertowego: 

1. Oferta (Formularz ofertowy)      zał. nr 1 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków     zał. nr 2  

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia   zał. nr 3 

 

 

 

Rozdział 13 

Informacja dla Wykonawcy 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: 

Zamawiający – Gmina Pęczniew z siedzibą ul. Główna 10/12,99-235 Pęczniew przetwarza dane zawarte w 

ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 

celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.). Wśród tych informacji 

mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 

,,Ogólne Rozporządzenie” lub ,,RODO”), mają charakter danych osobowych. 

W świetle powyższego Gmina Pęczniew informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pęczniew, zwany dalej 

Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pani Magdalena Kuszmider , e-mail: 

magdalena@kuszmider.com.pl. 

2. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem 

przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień 

publicznych.  

mailto:IODGUS@stat.gov.pl
mailto:IODGUS@stat.gov.pl


                   

 
 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Gminy Pęczniew oraz osoby lub 

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018) 

4. Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że ADO może 

przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa, tj.  

 przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/ wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,  

 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora. 

5. Podanie prze Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana 

do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak ważnej oferty w 

postępowaniu i zawarciu umowy. 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Gminy w Pęczniewie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 
 

Gmina Pęczniew 

 

Zamawiający: 

Gmina Pęczniew 

ul. Główna 10/12 

99-235 Pęczniew 
 

 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Pęczniew w 2019 roku 
 

 

Gmina Pęczniew zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej uwzględniając 

poniższe wymagania: 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew 
 

2. Warunki wymagane od wykonawców: 

Wskazane w szczegółowym opisie warunków zamówienia. 
 

3. Termin realizacji zamówienia: 

Od dnia podpisania umowy do 15.12.2019 r. 
 

4. Kryteria oceny ofert: 

- najniższa cena 
 

5. Osoba z ramienia Gminy Pęczniew uprawniona do kontaktów z wykonawcami: 

Imię i nazwisko:  Justyna Pawicka- Grenda 

tel. +48 43 678 89 91 

e-mail: justynapawicka@gmail.com 
 

6. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 

07.11.2019 r., godz.: 12:00 
 

7. Ofertę należy przekazać do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie zgodnie z 

wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym na adres: 

Urząd Gminy w Pęczniewie 

ul. Główna 10/12  

99-235 Pęczniew 
 

8. Załączniki: 

Zgodne z zapytaniem ofertowym. 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Pęczniew do zawarcia umowy, która 

uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

        

 

mailto:justynapawicka@onet.pl


                   

 
 

    Załącznik nr 1  

 
______________________________ 

      (pieczęć wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

GMINA PĘCZNIEW 

ul. Główna 10/12 

99-235 Pęczniew 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 

USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU 

GMINY PĘCZNIEW W 2019 ROKU 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

- cenę netto: ____________________________________________ złotych 

(słownie: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ złotych netto) 

- cenę  brutto:  __________________________________________ złotych 

(słownie: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ złotych brutto) 

- podatek VAT : _________________________________________ złotych, 

(słownie: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ złotych VAT) 

 

2. Ceny jednostkowe: 

a) 

- cena netto za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1Mg wyrobów zawierających 

azbest:____________________________________________________________________________ 

- cena brutto za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1Mg wyrobów zawierających 

azbest:____________________________________________________________________________ 

b) 

- cena netto za odbiór, transport i unieszkodliwienie 1Mg wyrobów zawierających 

azbest:____________________________________________________________________________ 

- cena brutto za odbiór, transport i unieszkodliwienie 1Mg wyrobów zawierających 

azbest:____________________________________________________________________________ 

 

3. Deklarujemy ponadto: 

 

a) termin wykonania zamówienia: ______________________________________________________ 

b) warunki płatności:  30 dni 

 

4. Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,, 

b) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych 

w zapytaniu w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 



                   

 
 

c)spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określonym w zapytaniu ofertowym. 

 

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

 

______________, dnia __________________ 

 

 

 

 

                _________________________________ 
                 (podpis upoważnionego przedstawiciela 
                 Wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 
 

Załącznik nr 2  

 

                     ........................................................... 

                                             (miejscowość i data) 

ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Pęczniew 

 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

    

 

OŚWIADCZENIE  

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

„Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo-cementowych  

z terenu Gminy Pęczniew”, 

 
W imieniu  .................................................................................................................. ... 

........................................................................................................................................ 

 (nazwa Wykonawcy/ów) 

 

Oświadczam/y, że: 

 

a) posiadam/y  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania  

b)  posiadam/y wiedzę i doświadczenie  

c) dysponuje/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

d) znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

 

                    Podpis 

.……………………………….…………………………… 

(Podpis(y) Wykonawcy/ów lub osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 



                   

 
 

Załącznik nr 3  

 

                     ...........................................................                                                                                                                                         

(miejscowość i data) 

ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Pęczniew 

 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 (nazwa i adres Wykonawcy) 

    

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

„Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo-cementowych  

z terenu Gminy Pęczniew”, 

 

w imieniu ..................................................................................................................... 

...................…................................................................................................................. 

(nazwa Wykonawcy/ów) 

 

oświadczam/y, że: 

brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z niniejszego postępowania 

 

 

 

 

 

Podpis .……………………………….…………………………… 

 (Podpis(y) Wykonawcy/ów lub osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


