
Gmina Czeremcha 
   ul. Duboisa 14 
17-240 Czeremcha 

Czeremcha, dnia 06.03.2013 r. 

GGiOŚ.7011.27.2012 
 (znak sprawy) 

 
 

Z A P Y T A N I E      O F E R T O W E 
1. Zamawiający Gmina  Czeremcha, 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14 

(nazwa zamawiającego) 
zaprasza do złożenia oferty. 

2. Przedmiot zamówienia:  
 Załadunek, transport i utylizacja 88840,5 kg pokryć dachowych zawierających 

azbest z terenu Gminy Czeremcha. 

3. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: 
a) termin wykonania zamówienia: 28.05.2013 r. 
b) warunki płatności: przelewem na konto bankowe, termin płatności 30 dni  
c) okres gwarancji: nie dotyczy 

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji 
określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

Urząd Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha pokój nr 7,  
tel. 85 685 04 00 lub 85 685 03 94 
 5. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena 

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie 
dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia i in.):  
a) Oświadczenie, że Wykonawca posiada zezwolenie na wytwarzanie odpadów w formie 
decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydane przez 
właściwy do tego organ dla materiałów izolacyjnych zawierających azbest nr kodu 170601 i 
materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest nr kodu 170605 art. 17 ust. 1 pkt. 1 i art.  
21 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 39, poz. 251), po zmianie 
dokonanej ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145) - Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego; 
b) Oświadczenie, że prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
wykonane zostaną 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 – Załącznik Nr 2 do zapytania 
ofertowego; 
c) Oświadczenie, że zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie 
bezpiecznego użytkowania takich wyrobów będą zgodne z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu 
szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów - Załącznik Nr 3 do 
zapytania ofertowego; 
d) Oświadczenie, że Wykonawca posiada dokumenty wymagane ustawą z dnia 28 
października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 
1671 z późn. zm.) – Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego; 



e) Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje przystosowanymi do zbiórki i transportu 
odpadów zawierających azbest środkami transportu, które spełniają warunki ustawy 
ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych  
(Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.) - Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego. 
f) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w 
zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
g) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
7. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści 
(jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów 
zamawiającego). 

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu 
oraz formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagane): nie dotyczy 

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie 
pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej 
kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres 
wykonawcy, z adnotacją Oferta na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Czeremcha. 

10. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 20.03.2013 r. do 
godziny 1530 w pokoju nr 16 znajdującym się w Urzędzie Gminy Czeremcha, 17-240 
Czeremcha, ul. Duboisa 14 / przesłać faxem /drogą elektroniczną. 

 
 

         Wójt Gminy Czeremcha 
              mgr Jerzy Szykuła 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


