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                                    Zaproszenie do składania ofert 
 

 

Znak: FUE.3053.8.1.2018.BG 

 

 Urząd Gminy Kłodawa w związku z planowanym zadaniem pn. „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest na terenie gminy Kłodawa” zwraca się o przedstawienie oferty cenowej 

dotyczącej wykonania usługi, określonej szczegółowo w załącznikach nr 1-3 do zapytania 

polegającej m.in. na: demontażu, zbieraniu, transportu i unieszkodliwienia w składowisku 

odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wyrobów zawierających azbest z miejsc i 

budynków znajdujących się na liście w załączniku    nr 1 do zapytania ofertowego. 

Ofertę prosimy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego zgodnie ze szczegółowym zakresem prac, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

zapytania. 

Wykonawca musi posiadać uprawnienia zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – (Dz.U. Nr 71 poz. 649) na 

transport odpadów niebezpiecznych. 

Wykonawca wykona robotę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac 

stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  i obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa. 

Termin wykonania robót: do 31 sierpień 2018r. 

Płatność 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

Termin złożenia ofert do 16 lipca 2018r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kłodawa”. 

Informacje można uzyskać pod nr tel. 95-7216-667 – Beata Grzegolec 
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Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego 

 

LISTA ODBIORCÓW  

Lp. Adres Pokrycia dachowe i inne elementy 

budowlane zawierające azbest 

planowane do unieszkodliwienia 

wraz z demontażem 

(m2) 

Materiały budowlane 

zawierające azbest 

zgromadzone na działkach 

planowane do unieszkodliwienia 

bez demontażu 

(m2) 

1 Różanki, ul. Niepodległości 11 - 230 

2 Różanki, ul. Niepodległości 26 142 75 

3 Różanki, ul. Niepodległości 52 80 - 

4 Chwalęcice ul. Chwalęcicka 2 - 40 

5 Chwalęcice ul. Lotniskowa 1 50 - 

6 Kłodawa ul. Wojcieszycka 24  - 80 

7 Kłodawa ul. Rzemieślnicza 8 - 80 

8 Kłodawa ul. Gorzowska 26 100 - 

9 Wojcieszyce ul. Osiedlowa 12 - 200 

10 Łośno 70 - 200 

11 Łośno 90 - 5 

12 Santocko ul. Wiejska 92/1 28 - 

13 Santocko ul. Wiejska 92 60 - 

14 Santocko ul. Śliwkowa 10 - 200 

15 Santocko ul. Leśna 7 - 65 

16 Santocko ul. Kościelna 2 200 - 

17 Rybakowo ul. Letniskowa 2 100 - 

18 Rybakowo ul. Lipowa 12 120 - 

RAZEM: 880 1155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego 

 

 

Wzór oferty cenowej 
 

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna obejmować całkowity koszt wykonania usługi w zapytaniu 

ofertowym, w tym również koszty towarzyszące wykonaniu będące w zakresie umownym po stronie 

Wykonawcy zgodnie ze szczegółowym zakresem prac oraz powinna obejmować podatki oraz inne 

należności publiczne. 

1. Kalkulacja cenowa dla listy odbiorców – cena jednostkowa dla 1 m
2
 usługi polegającej na demontażu, 

zebraniu, transporcie i unieszkodliwieniu w składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 

azbestu z pokryć dachowych i innych elementów budowlanych zawierających azbest oraz 1 m
2
 usługi 

polegającej na zebraniu, transporcie i unieszkodliwieniu w składowisku odpadów niebezpiecznych 

zawierających azbest azbestu z działek. 

Lista podstawowa 

Lp. Adres 

Szacowana powierzchnia 
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Zakres 

prac
1) 

Pokrycia dachowe i 

inne elementy 

budowlane 
zawierające azbest 

planowane do 

unieszkodliwienia 
wraz z demontażem 

(m2) 

Materiały 

budowlane 

zawierające azbest 
zgromadzone na 

działkach 

planowane do 
unieszkodliwienia 

bez demontażu 

(m2) 

1 2 3 4 5 4x5 

1 Różanki, ul. Niepodległości 11 ZTU -  230     

2 Różanki, ul. Niepodległości 26 DZTU 142  -     

 ZTU - 75   

3 Różanki, ul. Niepodległości 52 DZTU 80 - 
    

4 Chwalęcice ul. Chwalęcicka 2 ZTU - 40 
    

5 Chwalęcice ul. Lotniskowa 1 DZTU 50 - 
    

6 Kłodawa ul. Wojcieszycka 24  ZTU - 80 
  

7 Kłodawa ul. Rzemieślnicza 8 ZTU - 80 
  

8 Kłodawa ul. Gorzowska 26 DZTU 100 - 
  

9 Wojcieszyce ul. Osiedlowa 12 ZTU - 200 
  

10 Łośno 70 ZTU - 200 
  

11 Łośno 90 ZTU - 5 
  

12 Santocko ul. Wiejska 92/1 DZTU 28 - 
  

13 Santocko ul. Wiejska 92 DZTU 60 - 
  

14 Santocko ul. Śliwkowa 10 ZTU - 200 
  

 

 

 

 
Pieczątka 



15 Santocko ul. Leśna 7 ZTU - 65 
  

16 Santocko ul. Kościelna 2 DZTU 200 - 
  

17 Rybakowo ul. Letniskowa 2 DZTU 100 - 
  

18 Rybakowo ul. Lipowa 12 DZTU 120 - 
  

Razem   880 1155     
1) DZTU – w przypadku, gdy będzie realizowany demontaż, zebranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych. 

ZTU – w przypadku, gdy będzie realizowane tylko zebranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do zapytania ofertowego 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC 

 

Szczegółowy zakres prac obejmuje: 

 

1) Transport i unieszkodliwianie płyt falistych i prostych azbestowo-cementowych dla 

budownictwa z terenu gminy Kłodawa.  

W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego          

z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami 

unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz 

prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w art. 36 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) z zastosowaniem wzorów 

dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r.              

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r.       

Nr 249, poz.1673 ze zm.) – „Karta przekazania odpadu”.   

2) Demontaż, transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych i innych elementów budowlanych 

wykonanych z płyt falistych i prostych  azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy 

Kłodawa.  

W ramach prac wykonane zostaną: demontaż pokryć dachowych z budynków i innych elementów 

budowlanych zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Kłodawa, pakowanie, 

załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, 

rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowe i jakościowej ewidencji 

odpadów określonej w art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 

185, poz. 1243 ze zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych  Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 

potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz.1673 ze zm.)– „Karta przekazania 

odpadu”.     

3) Wykonawca w ramach oferowanej ceny ofertowej winien zapewnić:  

 sporządzenie planu pracy i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed przystąpieniem 

do wykonania przedmiotu umowy, 

 poinformowanie co najmniej na 3 dni przed wejściem na teren posesji jej właściciela            

o terminie wykonania usługi,   

 nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych usług i zabezpieczenia terenu 

posesji z której usuwane są wyroby zawierające azbest, 

 uporządkowanie terenu po wykonaniu usługi oraz ewentualną wypłatą odszkodowań            

z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku wykonywania usługi lub prac z nią związanych. 

4) Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie zdemontowanych  

i odbieranych odpadów zawierających azbest powinno się odbywać w obecności właściciela 

nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca dokonuje ważenia i z tej 

czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko 

właściciela nieruchomości, od którego odbierane są odpady zawierające azbest, adres 

nieruchomości, z której następuje odbiór odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów w Mg. 

5) Wykonawca dostarcza Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela 

nieruchomości (karta ewidencji odpadu i karta przekazania odpadu Wykonawcy) oraz dokumenty 

potwierdzające przyjęcie odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie 

odpadów zawierających azbest – miejsce utylizacji (karta przekazania odpadu). 

6) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

a) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.),  

b) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 



ze zm.), 

c) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.    

z 2004r. Nr 3, poz. 20 ze. zm.),  

d) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 227, 

poz. 1367 ze zm.),  

e) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r.  

Nr 216, poz.1824),  

f) 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 (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649), 

g) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz.1673),  

h) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie 

wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji 

lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. 

Nr 8, poz.31),  

i) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 ze zm.),  

j) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


