Kowalewo Pomorskie,06.03.2015
OŚRiEG.602.2.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE
na opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Kowalewo Pomorskie wraz z inwentaryzacją tych wyrobów.
1. Gmina Kowalewo Pomorskie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie wraz z
inwentaryzacją tych wyrobów.
Osoba do kontaktu: Edyta Jasińska – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Ewidencji Gospodarczej, tel. 56 684 29 75, e – mail: edyta.jasinska@kowalewopomorskie.pl
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) przygotowanie wniosku do Ministerstwa Gospodarki w ramach konkursu AZBEST 2015
dotyczącego realizacji zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009 – 2032” zgodnie ze wzorem ogłoszonym w regulaminie Konkursu Ministerstwa
Gospodarki,
2) opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kowalewo
Pomorskie na lata 2015 – 2032”. Program w szczególności powinien zawierać szczegółowe
mapy rozmieszczenia azbestu na terenie gminy, zasady bezpiecznego postępowania z azbestem,
oszacowanie kosztów likwidacji, itp.,
3) przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na
terenie gminy:
a) przeprowadzenie inwentaryzacji materiałów azbestowych (spis z natury) wraz z oceną
stanu technicznego każdego obiektu,
b) opracowanie wyników inwentaryzacji w postaci warstwy obrysów obiektów w formacie
*. shp, *.pdf, z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej, numer
obrębu ewidencyjnego,
c) przygotowane danych w bazie geoprzestrzennej z możliwością wizualizacji lokalizacji
w serwisie Google Earth,
d) przygotowanie informacji o realizacji projektu dla mieszkańców gminy,
e) wyprowadzenie danych do Bazy Azbestowej (warstwa obrysów umożliwia eksport
wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *. shp, *.pdf,
zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej Konkursu),
f) sporządzenie pisma do Urzędu Marszałkowskiego z wykazem wyrobów azbestowych
należących do osób prawnych wprowadzonych do bazy azbestowej,
g) opracowanie raportu z inwentaryzacji,
h) przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania w celu rozliczenia dotacji
z Ministerstwem Gospodarki.
3. Dodatkowe informacje:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) W postępowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy wykonali co najmniej dwie usługi
polegające na wykonaniu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z opracowaniem
programu usuwania azbestu, a także posiadają wiedzę niezbędną do przeprowadzenia oceny
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest i stopnia pilności,
zgodnie z rozporządzeniem 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. z 2004r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
3) Opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo
Pomorskie” wraz z inwentaryzacją tych wyrobów musi zostać przeprowadzone zgodnie z
„Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, przepisami Prawo ochrony
środowiska i ustawy o odpadach, a także z aktami wykonawczymi tych ustaw.
4) Po wykonaniu zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu opracowane dokumenty w
ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej i 2 egzemplarzy w formie elektronicznej na płycie CD.

4. Planowany harmonogram prac (może ulec zmianie):
1) Złożenie wniosku aplikacyjnego do Ministra Gospodarki do dnia 03.04.2015r.
2) Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kowalewo
Pomorskie, dotyczącej osób fizycznych i prawnych, uwzględniającej numery działek i obrębów
ewidencyjnych do dnia 30.09.2015r.
3) Wprowadzenie danych z inwentaryzacji do dnia 30.09.2015r.
4) Opracowanie Gminnego Programu Usuwania Azbestu i przyjęcie go uchwałą Rady Miejskiej w
Kowalewie Pomorskim do dnia 31.10.2015r.
5) Rozliczenie dotacji z Ministerstwem Gospodarki do dnia 31.10.2015r.
5. Kryteria oceny oferty: najniższa cena oferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności określonych w
przedmiocie
zamówienia
oraz
zawierać
wszelkie
koszty
związane
z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie.

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem: http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.
Uwaga! Zamawiający całkowicie uzależnia udzielenie zamówienia od uzyskania dotacji z
Ministerstwa Gospodarki na niniejsze zadanie. Podpisanie umowy nastąpi po otrzymaniu
dotacji z Ministerstwa Gospodarki w ramach pozytywnego rozstrzygnięcia dla Zamawiającego
Konkursu „Azbest 2015”.
7. Sposób i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć pisemnie w nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem „Program usuwania
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 – 2032
wraz z inwentaryzacją tych wyrobów”, w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w
Kowalewie Pomorski, Plac Wolności 1, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie.
2) Termin składania ofert upływa 16 marca 2015r. o godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16
marca 2015r. o godz. 12.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskiem, Plac
Wolności 3, pokój nr 3.
Oferta może być przesłana za pośrednictwem Poczty Polskie, kuriera lub złożona osobiście w
siedzibie Zamawiającego. Liczy się wyłącznie data wpływu do siedziby Zamawiającego.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
4) Termin związania ofertą: 10 dni.
8. Oferta powinna zabierać:
1) nazwę i adres oferenta,
2) całkowitą wartość zamówienia netto i brutto,
3) wykaz opracowanych Inwentaryzacji i Programów dotyczących azbestu w ostatnich dwóch
latach tj. 2013 i 2014 wraz z podaniem nazwy zleceniodawcy, zakresu opracowania i miejsca
publikacji opracowania,
4) referencje od minimum dwóch Zleceniodawców.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2013r. poz. 907 z
późn. zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
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