
ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2011 

BURMISTRZA ŻELECHOWA 
z dnia 20 kwietnia 2011 r.  

 

w sprawie: wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na 

usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Żelechów 

 

 

Na podstawie § 3 punkt 4 Zarządzenia Nr 24/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 2 

kwietnia 2007r.w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i 

kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

W związku z planowanym podpisaniem umowy na Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu miasta i gminy Żelechów na kwotę poniżej 14.000 EUR rozpoczynam procedurę 

udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego Zarządzenia. 

 

 § 2 

 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. utrzymania infrastruktury i 

zamówień publicznych. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

BURMISTRZ ŻELECHOWA 

(-) 

Mirosława Miszkurka 



Załącznik nr 1 Zarządzenia Burmistrza Żelechowa nr 0050.33.2011 

 

Urząd Miejski w Żelechowie 

ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów 

tel./fax (025) 754-11-44, 754-12-44 

NIP: 826-14-30-904  

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

Adres i nazwa dostawcy  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawę produktów/usług o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR 

 

1. Zamawiający: Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów 

2. Wymagany termin świadczenia usługi: do 30.09.2011r. 

Przedmiot zamówienie zgodnie z CPV:  

90650000-8 Usługi usuwania azbestu 

  45262660-5 Usuwanie azbestu 

3. Oczekiwane miejsce świadczenia usług: woj. mazowieckie, pow. garwoliński, teren gminy Żelechów 

4. Akceptowalne warunki płatności: przelew 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

5. Termin składania ofert: 28.04.2011 r do godz.12:00 

6. Przedmiot/Pozycje zamówienia:   

Przedmiotem zamówienia jest: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

miasta i gminy Żelechów, które obejmuje: 

1)  demontaż (zdjęcie płyt azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych), 

odbiór, ewentualne pakowanie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie materiałów 

budowlanych zawierających azbest, 

2) wywóz odpadów własnym pojazdem specjalistycznym z zachowaniem obowiązujących 

przepisów, 

3) przekazania Zamawiającemu potwierdzenia ilości eternitu, dokonanego przez osobę 

przekazującą materiał budowlany (azbest), 

4) dostarczenie Zamawiającemu dowodu unieszkodliwiania odpadu – kopii karty przekazaniu 

odpadu oraz dokumentu potwierdzającego wagę odebranego azbestu (eternitu). 

Przewidywana przez Zamawiającego ilość azbestu na podstawie posiadanych zgłoszeń od 

mieszkańców miasta i gminy Żelechów wynosi : 

-demontaż z budynków – około 1.981,95 m2 /słownie: tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt jeden 

metrów kwadratowych 95/100cm /    

-unieszkodliwienie azbestu wraz z transportem – około 6.942,55 m2 /słownie: sześć tysięcy 

dziewięćset czterdzieści dwa metry kwadratowe 55/100 cm/ (łączna powierzchnia płyt = płyty z 

demontażu + płyty zdjęte)/          

Ofertę cenową należy złożyć na formularzu załączonym do zapytania ofertowego 

stanowiącego załącznik do zapytania oraz: 

1.Wykonawca musi posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych 

wydane w  oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. 

Nr 39, poz. 251 ze zm.); (należy załączyć kserokopię do oferty, poświadczoną                

za zgodność z oryginałem). 

2.Wykonawca musi posiadać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami   

niebezpiecznymi na terenie miasta i gminy Żelechów wydaną w oparciu o ustawę z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) w ilości 

odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. (należy załączyć kserokopię do oferty, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem). 
 

................................................................................................ 

Pieczątka i podpis zamawiającego lub osoby upoważnionej  

 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-usuwania-azbestu
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Usuwanie-azbestu


Załącznik do zapytania (oferta) 

 

(Pieczęć adresowa firmy oferenta)        

 

                                                                                           

                                                                                   BURMISTRZ ŻELECHOWA 
                                                                     08-430 ŻELECHÓW 

                                                                        ul. Piłsudskiego 47 
 

  

O F E R T A 

 
Odpowiadając na ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na: Usuwanie 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Żelechów: 
 
Ja (imię i nazwisko)..................................................................................... 
Reprezentując firmę (nazwa firmy)............................................................. 
.................................................................................................................... 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam że: 
1. Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami zapytania 

ofertowego przedmiotowego postępowania za cenę ryczałtową: 

Lp. 

Usługa: Demontaż pokryć 

dachowych, transport i 

zdeponowanie na 

składowisku wraz z 

kosztami utylizacji 

j.m 
Cena netto 

za 1 m2 

Podatek VAT 

Cena brutto 

za 1 m2 
% zł 

1. Demontaż – budynek 

mieszkalny, budynek 

gospodarczy 

m 2     

2. Unieszkodliwianie azbestu 

wraz z transportem 

m 2     

Razem     (suma wierszy 1+2)   

 

 

  * 

Uwaga !  

*  element podlegający ocenie, który zostanie ogłoszony podczas otwarcia ofert.                         

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania  zamówienia 

i realizacji przyszłego świadczenia umownego i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, 

zgodnie z art.89 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2010r Nr 113 poz.759 ze zm.) i art.5 – 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47, poz..211 z późn. zm.). 

3. Akceptujemy termin wykonania zamówienia:  Zamówienie będzie realizowane od dnia 

podpisania umowy do 30 września 2011r . 

 

Miejsce i data ..................................................... 

 

                                                                                  ......................................................................... 

                                                                                     Podpisano (imię, nazwisko i podpis) 

 

(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w 

imieniu oferenta lub we właściwym pełnomocnictwie). 


