Ożarów Mazowiecki, dnia 4 marca 2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZNAK WOŚiR.271.23.2019
Zamawiający : Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę:
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ożarów
Mazowiecki.
1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa
usługa związana z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ożarów
Mazowiecki.
Prosimy o podanie ceny usługi:
- demontażu (cena w zł. za 1 m²),
- zapakowania, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest
(cena brutto w zł. za 1 Mg)
2. Termin wykonania usługi do 30.11.2019 r.
3. Wszelkie koszty związane z wyżej opisanymi zadaniami ponosi Oferent.
4. Kryteria oceny ofert:
- cena wykonania – 100%
5. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim z podaniem ceny wykonania
przedmiotu zamówienia i terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
Do oferty należy załączyć oświadczenie o znajomości i stosowaniu przepisów w zakresie
pakowania, transportu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest oraz referencje
potwierdzające wykonanie podobnych usług z ostatnich 3 lat.
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Sylwia Siemiak tel. 22/ 731 32 63
7. Oferty prosimy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kolejowej 2 w Ożarowie
Mazowieckim – Biuro Podawcze lub e-mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl
8. Termin składania ofert do 22.03.2019 r. godz.15.00
9. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania
przyczyn.
10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do wysokości 50%
wartości umowy podstawowej.

Z up. Burmistrza
Robert Głazowski
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Załączniki:
1. Druk oferty

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)
tel. /fax : ..................................................................................................................................................................................................................
REGON: ..............................................................................................................................................................................................………..….
Urząd Skarbowy/NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Bank/Nr rachunku: ………......................................................................................................................................................................................

OFERTA
Odpowiadając na zapytanie ofertowe znak:WOŚiR.271.23.2019
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa związana z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki.
1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z
zasadami wiedzy specjalistycznej i etyki zawodowej, za cenę ryczałtową:
A – cena (Cd) brutto w zł. za 1 m² - demontażu ……………………………………………..
słownie brutto ………………………………………………………………………………….
B - cena (Cu) brutto w zł. za 1 Mg - zapakowanie, transport i utylizacja odpadów
zawierających azbest ……………………………………………………………………………
słownie brutto ………………………………………………………………………………….
Wyliczenie oceny oferty:
D – przewidywana ilość do demontażu w m² - 2 500
U – przewidywana ilość do utylizacji w Mg - 57
Ʃ = Cd x 2 500 + Cu x 57 - wzór na potrzeby wyliczenia oceny

Łączna cena oferty
………………..…x 2 500 +………………. x 57 = …………………………..
Słownie cena brutto……………………………………………………………………………
2.Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie stanowi
czynu nieuczciwej konkurencji
3.Oświadczamy, że będziemy realizować przedmiot zamówienia w okresie od dnia
podpisania umowy do dnia 30.11.2019
4.Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że ceny miesięczne
ryczałtowe nie zostaną zmienione w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
5.Zapoznaliśmy się przedmiotem zamówienia i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych
uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty wykonamy zamówienie zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
6.Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia i uprawnioną do kontaktów z
Zamawiającym będzie :….……………………………………………………………………...
Nr tel. : …………………...……..e-mail:……………………………………………………….
Podpisano (imię, nazwisko i podpis)............................................................................................

