
GMINA CIESZANÓW                Cieszanów, 22.08.2022 r.  
  UL. RYNEK 1 

37-611 CIESZANÓW 

    
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 
 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cieszanów w roku 2022 
 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 

Gmina Cieszanów 

ul. Rynek 1 

37-611 Cieszanów 

NIP: 793-15-03-557 

Tel. (16) 631 10 076, fax (16) 631 14 40   
 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). Szacunkowa wartość 

zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto, 

o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów nr 44/A/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.  

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 

mniejszej niż 130 000 zł. netto w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Cieszanów. 

Zakres zadania: Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych 

zawierających azbest z terenu Gminy Cieszanów z posesji położonych na terenie Miasta  

i Gminy Cieszanów. 

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest została określona przez 

Zamawiającego na 17,143 Mg 
 

Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania szacunkowa ilość wyrobów oraz 

wykaz może ulec zmianie do 30% wartości łącznej brutto zadania określonego w Zaproszeniu 

do złożenia oferty cenowej. 
 

Zamawiający nie przewiduje wykonania zamówienia przez podwykonawców. 
 

Obowiązki Wykonawcy: 

1) Sporządzenie harmonogramu prac, który zawiera: oznaczenie miejscowości, dane 

właściciela nieruchomości, przewidywaną do usunięcia ilość odpadów, określenie 

rodzaju prac, przewidywaną datę realizacji prac. Harmonogram Wykonawca 

przedkłada przed rozpoczęciem prac Zamawiającemu celem jego akceptacji. 

2) Dokonanie zgłoszenia robót do właściwych organów tj. Państwowego Powiatowego 

Nadzoru Budowlanego, Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz do Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 



3) Ustalenie szczegółowego terminu demontażu lub odbioru wyrobów zawierających 

azbest z właścicielem nieruchomości. 

4) Ważenie odbieranych wyrobów zawierających azbest, przy użyciu własnych urządzeń 

z udziałem przedstawiciela Zamawiającego. 

5) Informowanie Zamawiającego o terminie demontażu min. Na dwa dni przed 

rozpoczęciem prac. 
 

Po wykonaniu prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

1) Oświadczenie potwierdzające demontaż i odbiór, transport płyt azbestowych 

(potwierdzające ilość w [Mg] zdemontowanych i odebranych odpadów azbestowych 

przeznaczonych do unieszkodliwienia), podpisane przez Wykonawcę oraz 

Zamawiającego, u którego wykonano usługę, o prawidłowym wykonaniu prac i 

oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów 

technicznych i sanitarnych (zgodnie z 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, 

2) Protokoły odbioru (stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest z 

poszczególnych nieruchomości), 

3) Potwierdzenie zgłoszeń robót do właściwych organów tj. Państwowego Powiatowego 

Nadzoru Budowlanego, Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz do Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

4) Oryginały kart przekazania odpadów zawierających azbest sporządzonych między 

Inwestorem a Wykonawcą zamówienia, zgodnych z ustawą o odpadach z dnia 14 

grudnia 2012 roku, 

5) Zestawienie obiektów/nieruchomości będących przedmiotem umowy z Wykonawcą, z 

których usunięto materiały zawierające azbest, 

6) Zestawienie częściowe/końcowe kart przekazania odpadów, 

7) Oryginały kart przekazania odpadów zawierających azbest w celu ich 

unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych z pieczęcią składowiska 

zgodnych z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku z wykazem posesji, 

których dotyczą, 
 

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania na wskazanej posesji, Wykonawca zobowiązany 

jest dołączyć pisemną rezygnację Wnioskodawcy.  
 

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30.09.2022 r. 
 

5. Podstawy wykluczenia 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835) z postępowania  wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w 

rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 



najniższa cena brutto spośród badanych ofert 

 cena brutto badanej oferty 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., 

o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 

217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 

dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji 

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 

pkt 3 ustawy.  
 

6. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalność 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że 

posiada: 

 Aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane w oparciu o ustawę z dnia 14 

grudnia 2012 roku o odpadach, bądź informację o wpisie do rejestru Marszałka 

Województwa zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach, 

 Aktualne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 41 i 232 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, 

 Umowę ze składowiskiem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania 

odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 

 Wykonawca powinien posiadać uprawnienia konieczne do gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz 

spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 

2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i 

usuwani wyrobów zawierających azbest. 
 

7. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty 
 

Cena – 100% 

1) Oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny 

przedstawionej przez Wykonawców, 

2) Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, 

3) Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

 

 

Wartość punktowa oferty =             x 100% 

 
 

8.  Sposób składania oferty 
 

a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

b) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 



c) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone 

nazwą (firmą) Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób: 

Gmina Cieszanów 

ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów 

OFERTA 

W postępowaniu na: 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cieszanów w roku 

2022” 
Nie otwierać przed dniem 29.08.2022 r. godz. 10.30 

 

d) Na ofertę składa się: 

 Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku 

nr 1 do zaproszenia, podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy; 

 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do 

zaproszenia  
 

9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 

a) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, 

ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, sekretariat pokój nr 3 do dnia 29.08.2022 r. do godz. 

10:00 (Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 

wysłania przesyłką pocztową lub kurierską). 

b) Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów po wyznaczonym 

terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. 

c) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert w wersji elektronicznej. 

d) Otwarcie ofert nastąpi w dniu o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego. 
 

10. Przesłanki odrzucenia oferty 
 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1. Treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 

2. Oferta zostanie złożona po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, 

3. Oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

4. Złożona oferta będzie w języku innym niż polski. 
 

11. Wybór oferty 
 

1. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy i zastrzega sobie prawo do nie 

wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji 

zamówienia bez podania przyczyny. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało żadne odszkodowanie. 

2. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty. 

 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Wzór formularza ofertowego 

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik Nr 3 – Projektowane postanowienia umowy 
BURMISTRZ 

     Miasta i Gminy Cieszanów 

 

      mgr Zdzisław Zadworny 


