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Namysłów, 21 czerwca 2018 r.                                    
 

Zaproszenie do składania ofert cenowych na: 

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów  
 
 Gmina Namysłów zaprasza do składania ofert cenowych na realizację 
zadania obejmującego unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  
z nieruchomości położonych na terenie gminy Namysłów, zgodnie z poniższą 
specyfikacją:  
 

1. Zamawiający: Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów. 

2. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 12 listopada 
2018 r. 

3. Warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia: do 30 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

Za realizację przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie 
ryczałtowe. 

4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty jakie Zamawiający będzie musiał ponieść 
za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględniłem podatku od towarów i usług 
VAT. 

5. Kryterium oceny ofert: cena 100% 

6. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, 

2) odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności  
w przypadku, gdy wartość oferty przekroczy wielkość środków przeznaczonych 
przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,  

3) wezwania oferentów do złożenia wyjaśnień i uzupełnień złożonych ofert. 

8. Sposób udzielenia zamówienia: zamówienie przeprowadzone zgodnie  
z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 

9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają: 

1) zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. o odpadach  ( t. j. Dz. U. 2018 poz. 21 z późn. zm.) –  o ile 
wystąpi zbieranie odpadów; 

2) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 
niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) lub na podstawie art. 233 ust. 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (t. j. Dz. U. 2018 poz. 21 z późn. zm.), 

lub  

wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
odpadach (t. j. Dz. U. 2018 poz. 21 z późn. zm.), 
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3) decyzję dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane odpady zawierające azbest 
zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest poprzez składowanie wydaną na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.). 

10. Opis Przedmiotu zamówienia: 

 Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Namysłów o 
szacunkowych wymiarach powierzchni dachu oraz masie według Załącznika nr 1 do 
zaproszenia do składania ofert cenowych. 

W ramach prac wykonane zostaną:  

1) demontaż elementów budowlanych zawierających azbest,  

2) pakowanie,  

3) załadunek,  

4) transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania,  

5) rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest. 

W przypadku odstąpienia właścicieli nieruchomości od realizacji zadania, wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszona według załącznika  
nr 1 do oferty cenowej.  

Podane ilości do demontażu, transportu i unieszkodliwienia oraz transportu  
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest są wartościami szacunkowymi w związku  
z czym ich ilość może być większa lub mniejsza. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego 
oszacowania powierzchni oraz wagi wyrobów zawierających azbest. 

Zakres prac i dokładny termin wykonania prac powinien być każdorazowo ustalany  
z właścicielem nieruchomości.  

Wykonawca zamówienia staje się wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych  
w wyniku przeprowadzenia prac, co potwierdza w karcie ewidencyjnej odpadu i karcie 
przekazania odpadu.  

Wykonawca odpowiada za dbałość i zabezpieczenie przed zniszczeniem wszelkiego mienia 
właścicieli nieruchomości podczas wykonania robót.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane 
swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.  

Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji przedmiotu 
zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 
przepisami prawa. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za następstwa 
nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku  
z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.  

Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem zorganizować zaplecze dla 
wykonywanych robót oraz zabezpieczyć teren, na którym trwa usuwanie azbestu, zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Po zakończeniu usługi Wykonawca 
zobowiązany jest uporządkować teren prowadzonych prac wraz  z zapleczem. 

 
 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 
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1) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z późn. zm.), 

2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z 
późn. zm.), 

3) ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2119 z późn. zm.), 

4)  ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332), 

5) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U.  
z 2005 r. Nr 216, poz. 1824), 

6) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. 
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), 

7) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. 2010 r. nr 162 poz. 1089), 

8) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973), 

9) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań  
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania 
instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 8, poz. 31),  

10) zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedsięwzięć zgodnych z gminnymi 
programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa 
opolskiego w roku 2018. 

 Zakończenie prac zostanie potwierdzone końcowym protokołem odbioru spisanym przez 
przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, zawierającym co najmniej właścicieli i adresy 
nieruchomości z których usunięto wyroby zawierające azbest oraz powierzchnię i masę 
zdemontowanych lub zebranych odpadów (wcześniej składowanych) i masę unieszkodliwionych 
wyrobów zawierających azbest, wraz z: 

a) oświadczeniem wykonawcy realizującego zadanie o prawidłowości wykonania prac oraz  
o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych  
i sanitarnych (§ 8 ust. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) wraz z wykazem 
nieruchomości, których oświadczenie dotyczy (zał. nr 2 do zaproszenia do składania ofert 
cenowych), 

b) oryginałem karty przekazania odpadu zawierającego azbest w celu jego unieszkodliwienia na 
odpowiednim składowisku odpadów, wraz  z ich zestawieniem.  

Na karcie przekazania odpadu powinno zostać określone: 

• dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych 
posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest); 
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• dokładne dane gminy (Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów),  
z której były odbierane wyroby zawierające azbest; 

• wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości (na 
odwrocie karty lub w postaci dodatkowego załącznika do karty). 

c) kompletem protokołów odbioru robót, spisanych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
poszczególnych nieruchomości oraz przedstawicielem Zamawiającego, zawierającym co najmniej 
właścicieli i adresy nieruchomości z których usunięto wyroby zawierające azbest oraz 
powierzchnię i masę zdemontowanych lub zebranych (wcześniej składowanych) i masę 
unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest (zał. nr 3 do zaproszenia do składania 
ofert cenowych), 

d) dokumentami potwierdzającymi dokonanie zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac do:  

− okręgowego inspektora pracy, 

− państwowego inspektora sanitarnego. 

Powyższe zgłoszenia powinny być dokonane co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. 

Zamawiający dokonał zgłoszenia organowi nadzoru budowlanego. 

 

e) wykaz nieruchomości na terenie których wykonano prace (zał. nr 4 do zaproszenia do 
składania ofert cenowych) 

 

11a. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim wg Załącznika nr 5 do 
zaproszenia do składania ofert cenowych.  

Do złożonej oferty  należy dołączyć: 

a)  wypełniony wykaz nieruchomości z terenu gminy Namysłów objętych demontażem, 
transportem i unieszkodliwieniem oraz transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających 
azbest - załącznik nr 1 do oferty cenowej, 

b) potwierdzone za zgodność z oryginałem zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa 
w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. 2018 poz. 21 z późn. zm.) –  o ile 
wystąpi zbieranie odpadów; 

c)  potwierdzone za zgodność z oryginałem zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) lub na podstawie art. 233 ust. 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. 2018 poz. 21 z późn. zm), 

lub potwierdzony za zgodność z oryginałem wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1  
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. 2018 poz. 21 z późn. zm); 

d) potwierdzoną za zgodność z oryginałem decyzję dla właściciela składowiska, na którym będą 
-deponowane odpady zawierające azbest zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie 
unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie 
wydaną na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2017 r. poz. 519 z późn. zm.); 
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11b. Miejsce i termin złożenia oferty: 

a)  Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, bud. A, I piętro 
pokój nr 12 (sekretariat), do dnia 29 czerwca 2018 r. do godz. 1000, 

b)   oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, 

c) oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie                  
z opisem: 

 

 

 
pełna nazwa Wykonawcy 
adres 
numer telefonu, faksu                          
NIP, REGON                               

                                                       „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu  
  gminy Namysłów” 

  
  NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 1000  

  DNIA  29 CZERWCA 2018 r.        

 
12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

− jej treść nie odpowiada treści przedmiotu zamówienia; 

− zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

− zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

− jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

13.  Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: 
 Dominika Maryniak, Aleksander Polan - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki 

odpadami komunalnymi tel. 77/419 03 45 lub 77/419 03 46  e-mail: 
dominika.maryniak@namyslow.eu; aleksander.polan@namyslow.eu 
 

mailto:dominika.maryniak@namyslow.eu


Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert cenowych 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY NAMYSŁÓW OBJĘTYCH DEMONTAŻEM, TRANSPORTEM  
I UNIESZKODLIWIENIEM ORAZ TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIENIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  

Lp. Adres nieruchomości 
Zakres  
prac 1) 

Szacunkowa 
powierzchnia dachu lub 

elewacji 

Szacunkowa masa odpadów 
zawierających azbest 

      [m2] [Mg] 

1 Kowalowice, ul. Kręta 2, 46-100 Namysłów DTU 30,00 0,39 

2 
Namysłów, ul. M. c. Skłodowskiej dz. 269/33 - 

ogródki działkowe 
DTU 80,00 1,04 

3 Ziemiełowice 17, 46-100 Namysłów TU 110,00 1,43 

4 Krasowice 49, 46-100 Namysłów TU 50,00 0,65 

5 Ligota Książęca 55, 46-100 Namysłów DTU 90,00 1,17 

6 
Woskowice Małe 2/2, 46-100 Namysłów                  

(dz. Nr 26/21) 
DTU 120,00 1,56 

7 Rychnów 35, 46-100 Namysłów TU 8,00 0,10 

8 Krzemieniec 13, 46-100 Namysłów DTU 140,00 1,82 

9 Mikowice 8, 46-100 Namysłów TU 120,00 1,56 

10 Józefków 4, 46-100 Namysłów DTU 490,00 6,37 

11 Jastrzębie ul. Opolska 9/1, 46-100 Namysłów TU 61,60 0,80 

12 
Smarchowice Wielkie, ul. Brzegowa 40, 46-100 

Namysłów 
TU 25,00 0,33 

13 Ligota Książęca 38, 46-100 Namysłów TU 40,00 0,52 



14 Minkowskie 53, 46-100 Namysłów DTU 80,00 1,04 

15 Minkowskie 53, 46-100 Namysłów DTU 40,00 0,52 

16 Bukowa Śląska 8, 46-100 Namysłów TU 150,00 1,95 

17 Namysłów, ul. Kościuszki 22,46 - 100 Namysłów TU 73,00 0,95 

18 
Namysłów, ul. Reymonta, 46-100 Namysłów (nr 

działki 131) 
TU 15,00 0,20 

19 Mikowice 25, 46-100 Namysłów TU 180,00 2,34 

20 Przeczów 43, 46-100 Namysłów TU 60,00 0,78 

21 Głuszyna, ul. Główna 138, 46-100 Namysłów TU 35,00 0,46 

22 Woskowice Małe, dz. nr. 45/2, 46-100 Namysłów TU 40,00 0,52 

23 Bukowa Śląska 26, 46-100 Namysłów TU 200,00 2,60 

24 Woskowice Małe ul. Kościelna 4, 46-100 Namysłów DTU 50,00 0,65 

25 Jastrzębie ul. Dworcowa 14, 46100 Namysłów TU 120,00 1,56 

26 Ziemiełowice 28, 46-100 Namysłów TU 81,00 1,05 

27 Namysłów, ul. Kwiatowa 10, 46-100 Namysłów DTU 65,00 0,85 

28 Baldwinowice 3,46-100 Namysłów DTU 63,00 0,82 

29 
Nowe Smarchowice ul. Brzegowa 17,46-100 

Namysłów 
TU 70,00 0,91 

RAZEM  2 686,60 34,94 

 



Załącznik Nr 2 do zaproszenia do składania oferty cenowej 

 

…………………………. r. 
 (pieczątka firmowa) (miejscowość, data) 
 

 

 

Oświadczenie 
 

 

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

(nazwa i adres wykonawcy) 

oświadcza, że wykonał prace związane z demontażem i/lub zbieraniem oraz transportem 

wyrobów zawierających azbest z nieruchomości wyszczególnionych w załączniku do 

niniejszego oświadczenia na podstawie umowy/zlecenia* Nr ………………. z dnia 

……………… r. 

 

Oświadczam, że zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), zmienionego 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1089): 

1. prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z 

należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

2. teren nieruchomości został oczyszczony z resztek materiałów zawierających azbest i 

jest wolny od pyłu azbestowego, 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że podane przeze mnie dane 

są prawdziwe. 

 

 

 

 

………………………………………. 
(pieczęć i podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do oświadczenia wykonawcy o 

prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu 

terenu z pyłu z dnia ……. 

 

 

 

Lp. Właściciel nieruchomości 
Adres nieruchomości z której 

usunięto wyroby azbestowe 
1 2 3 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

   

 

 
 

 

 

 

 

………………………………………. 
(pieczęć i podpis składającego oświadczenie) 

 



Załącznik Nr 3 do  zaproszenia do składania ofert cenowych 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

(stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest) 

 

1. Właściciel nieruchomości: 

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

 

2. Beneficjent:  

Gmina .................................... 

 

3. Miejsce demontażu, zbierania wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających 

azbest (dokładny adres nieruchomości z której usunięto wyroby zawierające azbest): 

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

 

4. Ilość usuniętych odpadów: 

...... m2 połaci dachowych; 

...... m2 pokrycia elewacji(ścian); 

….. m2 zebranych (wcześniej składowanych w pryzmach); 

 

...... Mg ogółem. 

 

5. Oświadczam – pod rygorem grzywny z tytułu poświadczenia nieprawdy - że wszystkie 

dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą. 

 

6. Protokół został sporządzony w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

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

/data i podpis właściciela nieruch.                      /data i podpis przedstawiciela Wykonawcy/ 

 lub osoby przez niego upoważn./                      

 

 

 

 

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

/data i podpis przedstawiciela Gminy/ 



Załącznik Nr 4 do zaproszenia do 

składania ofert cenowych  

 

 

 

Wykaz nieruchomości na terenie których wykonano prace związane z demontażem, 

zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w ramach 

umowy zawartej z ………………………….. w dniu ……..     

 

 

Lp. 
Właściciel 

nieruchomości 

Adres 

nieruchomości 

z której 

usunięto 

wyroby 

zawierające 

azbest 

Zakres 

prac 1) 

Powierzchnia 

dachu lub 

ścian2) 

Ilość 

unieszkodliwionych 

odpadów 

[m2] [Mg] 

1 2 3 4 5 7 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

RAZEM   

 

1)  DTU – w przypadku, gdy będzie realizowany demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest 



TU – w przypadku, gdy będzie realizowane zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest, 
2)   z których usunięto wyroby zawierające azbest lub powierzchnia płyt wcześniej zdemontowanych 

 

 

 

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

         data                                               podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy 



Załącznik nr 5 do zaproszenia do składania ofert cenowych 
 
                                                  
 
 

……………………………………………………… 
      (miejscowość,  data) 

                                                                                         
Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 

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

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

NIP         .......................................................  

REGON ..................................................................................... 

Nr KRS   ....................................................................................................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

Numer telefonu:......................................................................................................................... 

Numer faksu:  ........................................................................................................................... 

e-mail  ..........................................................................................................................................                                                                                              
                                                                                                          
  
  
 Gmina Namysłów 

 ul. Stanisława Dubois 3 
 46 - 100 Namysłów 
 

O  F  E  R  T A  CENOWA 

 
Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 21 czerwca 2018 r.  

na  Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Namysłów:  

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia za kwotę 
brutto:………………...………………zł (słownie:………………………………….……….. 
……………………………………………………………………………………………….)
według załącznika nr 1 do oferty cenowej. 

2. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie od daty podpisania umowy do dnia  
12 listopada 2018 r. 

3. Oferujemy następujące warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury. Za realizację przedmiotu zamówienia ustalamy wynagrodzenie 
ryczałtowe. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy  
do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego wykonania 
zamówienia. 

5.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) wypełniony wykaz nieruchomości z terenu gminy Namysłów objętych demontażem, 
transportem i unieszkodliwieniem oraz transportem i unieszkodliwieniem wyrobów 
zawierających azbest - załącznik nr 1 do oferty cenowej, 

2) klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 



przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) – załącznik nr 2 do oferty cenowej 

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym 
mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (t. j. Dz. U. 2018 poz. 21 z 
późn. zm.) –  o ile wystąpi zbieranie odpadów; 

4) potwierdzone za zgodność z oryginałem zezwolenie na prowadzenie działalności  
w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie  ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) lub na 
podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (t. j. Dz. U. 2018 
poz. 21 z późn. zm.), 

 lub  

5) potwierdzony za zgodność z oryginałem wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1  
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.), 

6) potwierdzona za zgodność z oryginałem decyzja dla właściciela składowiska, na którym 
będą deponowane odpady zawierające azbest zezwalająca na prowadzenie działalności w 
zakresie unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez 
składowanie wydaną na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.). 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 

 

 
 
 

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

czytelny podpis lub w przypadku parafki     
pieczątka  imienna upełnomocnionego  

przedstawiciela) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) 

*  W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowanie obowiązku informacyjnego, 

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie 

składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 

 



        Załącznik nr 1 do oferty cenowej 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY NAMYSŁÓW OBJĘTYCH DEMONTAŻEM, TRANSPORTEM  
I UNIESZKODLIWIENIEM ORAZ TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIENIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  

Lp. Adres nieruchomości 
Zakres  
prac 1) 

Szacunkowa 
powierzchnia dachu lub 

elewacji 

Szacunkowa masa odpadów 
zawierających azbest 

 

Koszt całkowity brutto 

      [m2] [Mg] [zł] 

1 
Kowalowice, ul. Kręta 2, 46-100 

Namysłów 
DTU   

 

2 
Namysłów, ul. M. c. 

Skłodowskiej dz. 269/33 - 
ogródki działkowe 

DTU   
 

3 
Ziemiełowice 17, 46-100 

Namysłów 
TU   

 

4 
Krasowice 49, 46-100 

Namysłów 
TU   

 

5 
Ligota Książęca 55, 46-100 

Namysłów 
DTU   

 

6 
Woskowice Małe 2/2, 46-100 
Namysłów                  (dz. Nr 

26/21) 
DTU   

 

7 Rychnów 35, 46-100 Namysłów TU   
 

8 
Krzemieniec 13, 46-100 

Namysłów 
DTU   

 

9 Mikowice 8, 46-100 Namysłów TU   
 

10 Józefków 4, 46-100 Namysłów DTU   
 

11 
Jastrzębie ul. Opolska 9/1, 46-

100 Namysłów 
TU   

 

12 
ul. Brzegowa 40, 46-100 

Smarchowice Wielkie 
TU   

 

13 
Ligota Książęca 38, 46-100 

Namysłów 
TU   

 

14 
Minkowskie 53, 46-100 

Namysłów 
DTU   

 

15 
Minkowskie 53, 46-100 

Namysłów 
DTU   

 

16 
Bukowa Śląska 8, 46-100 

Namysłów 
TU   

 



 
1) DTU w przypadku, gdy będzie realizowany demontaż, transport, unieszkodliwienie lub zabezpieczenie wyrobów azbestowych 
    TU w przypadku, gdy będzie realizowane transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych 
 
 

        ........................................................…………  
                                                                                                         (czytelny podpis lub w przypadku parafki pieczątka 

                                                                                                         imienna upełnomocnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 

 

17 
ul. Kościuszki 22,46 - 100 

Namysłów 
TU   

 

18 
ul. Reymonta, 46-100 Namysłów 

(nr działki 131) 
TU   

 

19 Mikowice 25, 46-100 Namysłów TU    

20 Przeczów 43, 46-100 Namysłów TU   
 

21 
ul. Główna 138, 46-100 

Głuszyna 
TU   

 

22 Woskowice Małe, dz. nr. 45/2 TU   
 

23 
Bukowa Śląska 26, 46-100 

Namysłów 
TU   

 

24 
Woskowice Małe ul. Kościelna 

4, 46-100 Namysłów 
DTU   

 

25 
Jastrzębie ul. Dworcowa 14, 

46100 Namysłów 
TU   

 

26 
Ziemiełowice 28, 46-100 

Namysłów 
TU   

 

27 
ul. Kwiatowa 10, 46-100 

Namysłów 
DTU   

 

28 
Baldwinowice 3,46-100 

Namysłów 
DTU   

 

29 
Nowe Smarchowice ul. 

Brzegowa 17,46-100 Namysłów 
TU   

 

RAZEM    



          Załącznik  nr 2 do oferty cenowej  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

zgodna z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., 

str. 1) 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Namysłów ul. Stanisława 

Dubois 3 46-100 Namysłów tel. 774190300 e-mail: urząd.miejski@namyslow.eu 

W razie wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 

– prosimy o kontakt drogą komunikacji elektronicznej, telefoniczny lub osobisty. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Namysłów jest Pan Adam Lupa, tel. +48 

77 41 90 303, e-mail: adam.lupa@namyslow.eu 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 

UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) tj. niezbędność do 

wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy 

oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze w postaci przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli 

udzielonego zamówienia w tym kontroli skarbowych.  

4. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. Państwa dane nie będą przekazywanie innym odbiorcom poza tymi, o 

których mowa w zdaniu poprzednim. 

5. Państwa dane nie będą przekazywanie do państw trzecich. 

6. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej przez Państwa 

oferty w ramach zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy Namysłów”, ewentualnie zawarcia  przez Państwa umowy, a także przechowywania 

na poczet kontroli przewidzianych przepisami prawa, w tym kontroli skarbowych. 

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania. 

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

mailto:urzad.miejski@namyslow.eu


działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych 

regulaminów. 

10. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do: 

a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, 

b) sprostowania danych, 

c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 

dodatkowego oświadczenia, 

d) ograniczenia przetwarzania, 

e) prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się  

na podstawie Państwa zgody lub w związku z zawarciem z Państwem umowy); 

11. Nie przysługuje Państwu: 

a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO   

b) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO                  

12. Jeśli Państwo uznacie, że przetwarzanie przez Urząd Miejski danych osobowych jest 

niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym. 

13. Podawanie danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia 

umowy. 

14. Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych,    

można składać w Urzędzie Miejskim w Namysłowie osobiście, pocztą, faxem lub drogą 

mailową. 

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

……………………………………………… 

/data i podpis osoby, której dane osobowe                                   

są przetwarzane/ 

 


