
Gmina Lubsko 

Plac Wolności 1 

68-300 Lubsko 

GKO.3153.35.2021 Lubsko, dnia 09 lipca 2021 r.  

(numer sprawy) 

 

Z A P Y T A NI E O FE RT OW E  
 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 

2019 poz. 2019) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych w/w ustawą 

(zwana dalej Ustawą Pzp). 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie miasta i gminy Lubsko.  

2) Opis przedmiotu zamówienia: 

- demontaż, zbiórka (w tym spakowanie i zabezpieczenie), transport i unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest w ilości około 1547,12 m
2
, pozyskanych w trakcie wymiany 

pokrycia dachowego: z budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych i garażowych, wiat 

oraz altan ogrodowych położonych w Gminie Lubsko, w miejscowościach: Lubsko, Stara 

Woda, Mierków, Grabków, Chocimek, Dłużek będących własnością osób fizycznych oraz 

pozostających w zarządzie, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

- zbiórka (w tym spakowanie i zabezpieczenie), transport i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest w ilości około 567 m
2
 i 2 250 kg, które są zdemontowane i złożone 

na nieruchomościach położonych w Gminie Lubsko, w miejscowościach: Lubsko, Białków, 

Stara Woda, Gareja, Górzyn, Grabków, Tuchola Żarska, Mokra będących własnością osób 

fizycznych, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

Wskazane w ust. 1 i ust. 2 ilości wyrobów zawierających azbest są orientacyjne i mogą ulec 

zmianie, gdyż podstawą do ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości.  

 

2. Termin realizacji zamówienia: do 25 sierpnia 2021 r. 

 

3. Kryteria oceny ofert: cena ogółem 100 %, liczona wg wzoru (Cena A+ Cena B)/2. 

Wykonawca winien podać ceny jednostkowe dla poszczególnych rodzajów usług tj.: 

a) Cenę brutto oraz cenę netto za demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie 1 tony 

wyrobów zawierających azbest (Cena A) 

b) Cenę brutto oraz cenę netto za zbieranie, transport i unieszkodliwienie 1 tony 

zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (Cena B). 

 

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria 

oceny ofert. 

 

4. Istotne warunki zamówienia: wskazano w ust. 5  

5. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli są wymagane): 



 

1. Wykonawca powinien oświadczyć, że: 

a) dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania przedmiotu umowy, 

b) posiada stosowane kwalifikacje, uprawnienia oraz możliwości w zakresie prawidłowego 

przedmiotu umowy, 

c) znane są mu przepisy prawa regulujące zasady bezpieczeństwa użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest, 

d) prace związane z realizacją zlecenia będą przez osoby posiadające odpowiednie 

przeszkolenie w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. 

 

2. Wykonawca powinien udokumentować wykonanie co najmniej dwóch usług polegających 

na demontażu, zbieraniu transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z 

obiektów budowlanych położonych na terenie danej Gminy (lata 2019-2021). Wykonawca 

powinien przedstawić wykaz zawierających: wykonanie ww. usług wraz z podaniem 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz załączeniem dokumentów 

potwierdzających, że usługi został wykonanie należycie – wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

3. Wykonawca powinien dostarczyć: 

a) umowę ze składowiskiem odpadów na unieszkodliwianie odpadów zawierających 

azbest, 

b) zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych (zawierających azbest) lub umowę 

z firmą transportową, posiadającą zezwolenie na transport, 

c) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 4 (jeśli dotyczy) 

d) Zamawiający zastrzega, że oferta Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty 700,00 zł 

brutto za demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie 1 tony odpadów 

zawierających azbest. 

 

Inne istotne warunki zamówienia: 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, zapewniającej bezpieczne i higieniczne 

warunki pracy. 

5. Wykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania działalności lub 

czynności objętych niniejszym zapytaniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień. 

6. Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty powinien zapoznać się 

z nieruchomościami, na których będzie demontowany azbest. Obowiązkiem Wykonawcy 

jest dokonanie pomiarów wyrobów zawierających azbest przy użyciu własnych urządzeń. 

7. Wady w przedmiocie zamówienia stwierdzone w okresie rękojmi Wykonawca 

zobowiązany jest poprawić w ramach ustalonego wynagrodzenia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny wykonania usługi oraz 

odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właścicieli 

nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 20 sierpnia 2021 r. 



9. Podstawę do składania faktury VAT stanowić będą: 

a) karty przekazania odpadów o kodzie 17 06 05 sporządzone pomiędzy Wykonawcą, 

a składowiskiem odpadów azbestowych, potwierdzające m. in. ilość odebranych przez 

składowisko wyrobów zawierających azbest w m
2
 oraz wagowo w kg, 

wraz ze wskazaniem nieruchomości z których odpady zostały odebrane, 

b) protokół odbioru odpadów zawierających azbest podpisany przez właścicieli 

nieruchomości, posesji, potwierdzający należyte wykonanie umowy oraz ilość 

odebranych wyrobów zawierających azbest, którego wzór stanowi załącznik nr 1 

do umowy, 

c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące poszczególnych nieruchomości, na których 

przeprowadzono prace, o prawidłowym ich wykonaniu oraz o oczyszczeniu terenu 

z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych 

(zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia 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. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), 

d) kserokopie zgłoszeń właściwym organom tj. Inspekcji Nadzoru Budowlanego, Państwowej 

Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego, planowanego przystąpienia do 

realizacji robót w zakresie usuwania azbestu wraz z potwierdzeniem nadania/dostarczenia 

ich do organów administracyjnych. 

 

Ocena spełnienia warunków 1-4 udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie 

spełnienia-nie spełnia, w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę dokumenty. 

 

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia 16 lipca 2021 r., do godziny 14
00

 w jednej z następujących form 

(wybrać właściwe): 

a) osobiście bądź listownie na adres: Urząd Miejski w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 

Lubsko, parter – biuro obsługi interesantów, 

b) elektronicznie na adres: dbober@lubsko.pl lub tzbroszczyk@lubsko.pl, 

c) faksem na nr 68 457 61 00. 

Ofertę należy oznaczyć tytułem: ”Oferta na- usuwanie azbestu”. 

Ofert złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

 

7. Sposób przygotowania oferty: 

a) zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku - załącznik nr 1- Formularz oferty, 

b) do oferty należy dołączyć  

 wykaz wykonanych usług – załącznik nr 2, 

 oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 4, 

 umowę ze składowaniem odpadów na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, 

 zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych (zawierających azbest) lub umowę 

z firmą transportową, posiadającą zezwolenie na transport. 
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c) oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu w języku polskim, pismem czytelnym 

lub komputerowo, a ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, 

d) oferta winna być podpisana przez wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) 

lub jego pełnomocnictwo przedstawiciela na podstawie pełnomocnictwa posiadającego zakres 

i podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo 

winno zostać złożone wraz z ofertą – w formie oryginału, kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub kopii poświadczonej notarialnie), 

e) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną lub umowę regulującą współpracę 

podmiotów występujących wspólnie jeżeli jej treści wynika ustanowione pełnomocnictwo 

należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w jednej z form wyżej wymienionych 

(jeśli dotyczy), 

f) cena brutto winna zwierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia, 

g) składaną/wysłaną ofertę należy oznaczyć tytułem „Oferta na – usuwanie azbestu”, 

h) wykonawca związany jest ofertą 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składnia ofert. 

 

8. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami (w sprawach formalnych i merytorycznych): 

a) Daria Bober, Tel. 68 457 62 88, e-mail: dbober@lubsko.pl 

lub 

b) Tomasz Zbroszczyk, tel. 68 457 62 17, e-mail: tzbroszczyk@lubsko.pl 

 

10. Postanowienia końcowe: 

a) do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 

określone w przepisach Ustawy pzp, 

b) w przypadku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, udzielenie 

zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą – z chwilą zawarcia tej umowy. 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez wyboru 

którejkolwiek z ofert, na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny i bez 

ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego tytułu. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania 

zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, 

przyjętym Zarządzeniem Nr 60/w/2020 Burmistrza Lubska z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień przez Urząd Miejski w Lubsku, których 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł.  

 

11. Załączniki: 

1. Formularz ofertowy: 

1 a - oferta Wykonawcy, 

mailto:dbober@lubsko.pl


1b - klauzula informacyjna z art. 13 RODO i przetwarzaniu danych osobowych w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Wykaz wykonanych usług. 

3. Projekt umowy wraz z załącznikami. 

4. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

5. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

 

Sporządziła: Daria Bober 

Akceptowała: Małgorzata Witos 

 


