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Wszyscy uczestnicy postępowania
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oferty,

,

9FER.ToWE

L7-24O Czeremcha, ul. Duboisa
(nazwa zamawiającego)

14 zaprasza do złożenia

2. Postanowien ia ogólne:

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2Q04 r, prawo
zamówień publicznych (Dz, U, z2OL7 r. poz. L579 z poźn. zm,).7amawiający zastrzega sobie
praWo do zmiany treŚci niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany
będą mogły mieĆ wpływ na treśćskładanych ofert, Zamawiający przedłuzy termin składani
ofert. O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej, na której

zostało zamieszczone zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo

do

uniewaŻnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a takze do pozostawienia
postępowania bez wyboru oferty,

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
(płyty faliste, płyty płaskie) z terenu Gminy Czeremcha. Przewidywana ilośćwyrobów do
usunięcia: 50 ton. lloŚć wyrobów przewidziana do usunięcia może uleć zmianie. Wyroby
zawierające azbest znajdują się na terenach posesji prywatnych zlokalizowanych na terenie
Gminy Czeremcha. Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji zadania przekaże wykaz
nieruchomoŚci objętych zadaniem. Zamawiający wymaga realizacji zadania zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami przewidzianymi przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Białymstoku. Szczegółowe warunki realizacji
zadania zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do przedmiotowego zapytania
ofertowego.
4.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 28.09.2018 roku

5.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena

6, Sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym:

OsobiŚcie_lub pisemnie: Urząd Gminy Czeremcha, t7-24O Czeremcha, ul. Duboisa 14, pokój
nr 5, telefon; 85 685-03-94, fax: 85 685 04 00, e-mai!: ug_czeremcha@zetobi,com.pl
7. Sposób przygotowania ofert, miejsce i

termin ich sk|adania:

Ofertę nalezy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieŚcieralnym atramentem, umieścićw zabezpieczonej kopercie

i opisanej w

następujący

sPosób: nazwa iadres zamawiającego, nazwa iadres wykonawcy, z adnotacją: oferta na

realizacje zadania pn.,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest
C ze

M

z terenu

Gminy

remcha".

iejsce

i termin

złożenia ofert: ofertę nalezy złożyc w formie pisemnej

w

szczelnie

zamkniętej kopercie do dnia 17.08.2OL8r, do godziny 09:00 w pokoju nr L2 (sekretariat)
znajdującym się w Urzędzle Gminy Czeremcha, L7-24O Czeremcha, ut. Duboisa 14
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