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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

 

Wójt Gminy Brańszczyk, 07-221 Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, tel. 295929310,        

zaprasza  do złożenia  oferty o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8. 

 

W związku z planowanym zamówieniem, Gmina Brańszczyk prosi o przedstawienie oferty cenowej 

pn: 

„Zebraniu, transporcie i utylizacji płyt cementowo-azbestowych z posesji wskazanych przez 

Zamawiającego” 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi niekompleksowej polegającej na: 

zebraniu z posesji mieszkańców gminy Brańszczyk wskazanych przez zamawiającego materiałów 

zawierających azbest (eternit), zważenie pozyskanych odpadów azbestowych z określonej posesji i 

udokumentowanie (ciężaru) masy odpadów. Transport materiałów prowadzony przez podmiot 

posiadający zezwolenie w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających 

azbest. Składowanie odpadów zawierających azbest na składowisku posiadającym zezwolenie na 

składowanie tego rodzaju odpadów niebezpiecznych. Zgodnie ze zgłoszeniami (wnioskami) 

właścicieli posesji zamawiający przewiduje, że ok. 121 571 kg. materiałów azbestowych (eternitu) 

będzie podlegało usłudze niekompleksowej tj. zebraniu, transporcie i utylizacji. 

 

Pożądany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 18.11.2018 r. 

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem ofertowym,  

stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.. 

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi 

najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują 

środki odwoławcze. 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: Wykonawca przystępujący do wykonania zamówienia powinien posiadać niezbędny 

potencjał techniczny i ekonomiczny oraz doświadczenie, niezbędne uprawnienia i kadrę osób 

zdolnych do wykonania zamówienia 



Zamawiający zweryfikuje spełnienie powyższych warunków na podstawie oświadczeń 

Wykonawców. 

 

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

 

Nazwa kryterium –cena 1 tony odpad.azbest. (eternitu) Waga 100% 

 

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Wykonawcy oraz zawierać datę 

sporządzenia i termin wykonania zamówienia. 

Ofertę należy przesłać za  pośrednictwem poczty, kuriera, faksem lub drogą elektroniczną na e-imal: 

pawel.kulesza@branszczyk.pl  bądź złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego. 

Miejsce i termin składania ofert: 

oferty należy składać do dnia: 2018.10.16 do godz. 11.00    

 w siedzibie zamawiającego Gmina Brańszczyk 

ul. Jana Pawła II 45 

07-221 Brańszczyk 

Pokój nr 12 

Oferta musi zawierać n/w wypełnione dokumenty: 

Oferta cenowa – załącznik nr 1 

Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2 

 

 

mailto:pawel.kulesza@branszczyk.pl

