Załącznik nr 2 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty
wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Pzp

Jasień, dnia 24.03.2021 r.
Gmina Jasień
ul. XX-lecia 20
68-320 Jasień
ZPiOŚ.2711.2.2021.MGór
(znak sprawy)

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie:
Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jasień.
Zamawiający:

I.

Gmina Jasień, ul. XX-lecia 20, 68-320 Jasień
Opis przedmiotu zamówienia:

II.

1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających
azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami:
numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego i wprowadzeniem
tych danych do Bazy Azbestowej.
2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1)

Wykonanie

gruntownej

inwentaryzacji

wyrobów

zawierających

azbest

występujących na terenie Gminy Jasień (Zinwentaryzowane powinny zostać wszystkie
obiekty lub urządzenia zawierające azbest znajdujące się na danej działce, w tym
wyroby zawierające azbest zgromadzone „luzem”) poprzez ich spis z natury w terenie
potwierdzony protokołami z podziałem na formę prawną posiadaczy tych odpadów
(osoby fizyczne, podmioty prawne i inne) wraz z określeniem szacunkowej ilości tych
odpadów w m² oraz stopnia pilności ich usunięcia.
2) Opracowanie warstwy obrysów obiektów, w których stwierdzono wykorzystywanie
wyrobów azbestowych, z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki
ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego oraz nadanymi przez system Bazy
Azbestowej identyfikatorami: lokalizacji oraz wyrobu (pliki SHP *pdf zasilających
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Bazę Azbestową, wykonane zgodnie z aktualnymi wytycznymi. W celu podniesienia
jakości przygotowywanych plików SHP, obrysy budynków powinny zostać wykonane
z rejestru danych BDOT10k zawierającego dokładne geometrie budynków.
3) Aktualizacja Bazy Azbestowej www.bazaazbestowa.pl : wprowadzenie danych,
weryfikacja pod kątem zgodności z aktualną inwentaryzacją;
4) Opracowanie aktualizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Jasień na lata
2021 – 2032;
5) Opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania sporządzone zgodnie ze
wzorem zamieszczonym na stronie internetowej MRPiT w zakładce dotyczącej
konkursu wraz z załącznikami.
3.

Wymagana gwarancja: brak

4. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości
zamówienia podwykonawcom.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące
wymagania:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania poprzez dostarczenie aktualnego
(nie starszego niż 6 m-cy od daty składania ofert) odpisu z Krajowego Rejestru
Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEiDG) .
7. Wykaz dokumentów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu
o załączone oświadczenie.
III. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:
1. Termin realizacji zamówienia: od 01 czerwca do 30 września 2021 r.
2. Termin związania ofertą: 30 dni.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do
niniejszego zapytania.
2. Inne wymagania: brak.
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V.

Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem platformy zakupowej lub poczty
elektronicznej na adres: um@jasien.pl do dnia 29.03.2021 r. do godz. 14:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) cena - 100%
b) cena ..............% i inne kryteria np. termin wykonania zamówienia …..….…..%
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O

wyborze

najkorzystniejszej

oferty

Zamawiający powiadomi

Wykonawców

drogą elektroniczną.
VIII. Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
2. Dodatkowych informacji udziela: Maria Łaskarzewska pod numerem telefonu
68 457 88 79 oraz adresem email: m.laskarzewska@jasien.pl

Burmistrz Jasienia
/-/ Andrzej Kamyszek

Załącznik:
1. Formularz ofertowy

Opracował/a: MG
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