URZĄD (iMINY BOĆKI
17-111 Boćki

ul. 1'luc .\iiiiii Krajowej 3
tel. 85 731 96 |o, fax. 85 731 96 12

Boćki, dnia 24-07-2020

BGK.604.1.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Gmina Boćki
ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki, NIP 5432067060 woj. podlaskie
Osoba do kontaktu:
Monika Kruszewska
Tel. - 85 731 96 19 (10); Fax - 85 731 96 12

Gmina Boćki zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: Odbiór, transport i utylizacja
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boćki w ilości 46 Mg. Podana ilość wyrobów
azbestowych pochodzi z pokryć dachowych budynków gospodarczych i mieszkalnych
Wyroby są już zdjęte i składowane tymczasowo na poszczególnych posesjach. Wykaz
właścicieli posesji dostarczymy Wykonawcy który zaoferuje najniższą cenę, wykaz stanowić
będzie załącznik do umowy. Zamówienie będzie sfinansowane ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Gmina wymagać
będzie po wykonaniu usługi, dostarczenia dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez dostarczenie oryginału Karty
przekazania odpadów zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia
2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
Wymagana będzie również dokumentacja fotograficzna miejsca składowania eternitu na
posesji i budynku z którego zdjęto azbest.
Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2020
Zawarcie umowy na realizację zamówienia: najpóźniej do 11.08.2020

Złożona oferta powinna zawierać:
■ pieczęć firmową oferenta,
■ datę sporządzenia,
■ nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
■ wartość oferty (netto i brutto).
Oferty można składać w następujący sposób: pocztą tradycyjną lub doręczając osobiście do
siedziby Zamawiającego, na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Boćki, 17-111 Boćki, ul.
Plac Armii Krajowej 3 z dopiskiem „oferta na realizację zadania Azbest 2020”.
Termin składania ofert: do 6 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Otwarcie i odczytanie ofert
odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Boćki, sala konferencyjna, w dniu 7 sierpnia o godz.
10.00.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
cena
100%

