Rejowiec Fabryczny, dnia 31.03.2011

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(do 14 euro – poza ustawą Prawo zamówień Publicznych art.4 pkt.8)
W oparciu o przepisy art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny Nr
49/2007 z dnia 30.10.2007 r. Gmina Rejowiec Fabryczny zwraca się z prośbą o podanie oferty na:
•
•

Demontaż, transport i składowanie 1 tony materiałów budowlanych zawierających azbest,
stanowiących pokrycia dachowe budynków mieszkalnych
Pakowanie, transport i składowanie 1 tony materiałów zawierających azbest,
zmagazynowanych na posesjach na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny

Oferent winien wypełnić i załączyć do oferty następujące załączniki:
Zał. Nr 1 formularz ofertowy
Zał. Nr 2 oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22
ust. PZP oraz dołączenie aktualnego zezwolenia na demontaż materiałów
zawierających azbest z Wydziału Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatu
właściwego terenu, ważne na cały okres trwania umowy
Zał. Nr 3 wykaz osób zdolnych do wykonania zadania
Zał. Nr 4 wykaz sprzętu do wykonania zadania
Zał. Nr 5 wzór umowy, którą należy zaparafować i załączyć do oferty.
Termin realizacji: od 1.06.2011 do 30.09.2011
Kryteria oceny ofert – cena 100%
Dokumenty przetargowe można odebrać w Urzędzie Gminy w Rejowcu Fabrycznym pok. nr 8 w
cenie 10 zł oraz dostępne są na stronie internetowej www.ug.rejowiec.pl zakłada przetargi.
Ofertę należy złożyć do dnia 20.04.2011 godz.12 w Sekretariacie lub pocztą na adres:
Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-17- Rejowiec Fabryczny
•
•
•
•

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na I lub II część
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium
Okres związania ofert 30 dni

...…................................................

Zał Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Do Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny, 22-170 Rejowiec Fabrycznym
na świadczenie usług polegających na :
1. Przedmiotem oferty jest zadanie obejmujące prace polegające na :
−

demontażu, transporcie i składowaniu materiałów budowlanych zawierających azbest
stanowiących pokrycia dachowe, lub

−

prace polegające na pakowaniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest
zmagazynowanych na posesjach

na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny w okresie od 1 06 20011 r. do 30 09 2011 r.
Rzeczywisty termin zakończenia zadania określony będzie na podstawie kart przekazania
odpadów na składowisko.
Prace będą prowadzone w drodze indywidualnego porozumienia w kontakcie „ Zleceniobiorcy „ z
właścicielami posesji / nieruchomości.
O postępie prac „ Zleceniobiorca” będzie na bieżąco informował „ Zleceniodawcę „.
Dowodem wykonania zadania będą karty przekazania odpadów ( materiałów budowlanych
zawierających azbest )

na składowisko sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami ustawy o odpadach.
Przewidywaną wartość zadania określa się na kwotę brutto 16 000 zł .
2. Opłata za usługę:
−

za demontaż, transport i składowaniu materiałów budowlanych zawierających azbest
stanowiących pokrycia dachowe stanowi brutto .............. zł za 1 Mg , oraz

−

za prace polegające na pakowaniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających
azbest zmagazynowanych na posesjach stanowi brutto ............... zł za 1 Mg

W/w stawki zawierają podatek VAT.
3. Do oferty załączam swoje uprawnienia do prac z materiałami zawierającymi azbest oraz do
transportu tych materiałów.
…..........................., dnia _ _._ _ .2011r.

Podpis i pieczęć oferenta :
.............................................

Zał. Nr 2
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU
OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 PKT 1 – 3 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

Oświadczenie*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług na
„demontaż i utylizację eternitu” oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 Nr 223, poz. 1655):
1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję/my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…................................, dnia _ _ . _ _ . 2011 r.

….....................................................
Podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń
oraz pieczątka/pieczątki

* Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyżej dokument podpisują wszyscy
członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

Zał. Nr 3
WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO
REALIZACJI ZADANIA

Funkcja/Imię
i nazwisko

Imię i Nazwisko

Specjalność i numer
uprawnień

1.
2.
4.
5.
6.

Do niniejszego dokumentu należy dołączyć kopie dokumentów stwierdzających uprawnienia
zawodowe i przynależność do izb samorządu zawodowego.
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania
zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

…................................, dnia _ _ . _ _ . 2011 r.

….....................................................
Podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń
oraz pieczątka/pieczątki

Zał. Nr 4

Wykaz sprzętu do wykonania zadania

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług na
,,demontaż i utylizację eternitu” oświadczam/my, że dysponuje/my potencjałem technicznym,
narzędziami i urządzeniami zapewniającymi wykonanie zadania.

Lp.

Nazwa

…................................, dnia _ _ . _ _ . 2011 r.

Nr. rejestracyjny

Forma własności

….....................................................
Podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń
oraz pieczątka/pieczątki

Zał. Nr 5

U M O WA
na świadczenie usług zawarta dnia ...... mają 2011 r. pomiędzy:
Gminą Rejowiec Fabryczny zwaną dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez:
−

Zdzisław Krupa – Wójt Gminy

a ............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
zwanym dalej „ Zleceniobiorcą „
§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie prace polegające na :
− demontażu, transporcie i składowaniu materiałów budowlanych zawierających azbest
stanowiących pokrycia dachowe, lub
−
prace polegające na pakowaniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest
zmagazynowanych na posesjach na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny w okresie od 1 06
20011 r. do 30 09 2011 r.
Rzeczywisty termin zakończenia zadania określony będzie na podstawie kart
przekazania na składowisko. Wykaz posesji objętych umowa na których będą prowadzone
prace stanowi załącznik nr 1 do umowy.
Prace będą prowadzone w drodze indywidualnego porozumienia w kontakcie „ Zleceniobiorcy „ z
właścicielami posesji / nieruchomości.
O postępie prac „ Zleceniobiorca” będzie na bieżąco informował „ Zleceniodawcę „.
Dowodem wykonania zadania będą karty przekazania odpadów ( materiałów budowlanych
zawierających azbest ) na składowisko sporządzone zgodnie z obowiązujacymi w tym zakresie
przepisami ustawy o odpadach.
§ 2.
Opłata :
− za demontaż, transport i składowaniu materiałów budowlanych zawierających azbest
stanowiących pokrycia dachowe stanowi brutto .............. zł za 1 Mg, oraz
− za prace polegające na pakowaniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających
azbest zmagazynowanych na posesjach stanowi brutto ............... zł za 1 Mg
w/w stawki zawierają podatek VAT.
§ 3.

Po wykonaniu zadania będzie wystawiona faktura jednorazowo na Gminę Rejowiec Fabryczny
NIP 563-21-58-413,
Regon 110198043, z terminem płatności do 31 10 2011 r. Do faktury
zostaną dołączone karty przekazania odpadów na składowisko wg obowiązującego wzoru. W

przypadku nieterminowego uiszczania opłaty „ Zleceniobiorca „ będzie naliczał ustawowe odsetki.
W przypadku nie wykonania zadania w terminie z winy „ Zleceniobiorcy „ , „ Zleceniobiorca
zapłaci „ Zleceniodawcy karę umowna w wysokości 30 % wartości zadania określonej w § 1.
§ 5.
Strony mogą zmienić warunki umowy lub odstąpić od umowy z zachowaniem formy pisemnej w
okresie wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc.
§6
Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.
Ewentualne spory jakie mogą wynikać na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
właściwy Sąd Powszechny.
§ 8.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zleceniodawca, a jeden Zleceniobiorca.

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

