
Zał. nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych 

Nozdrzec, dnia 2 czerwca 2022 r.  

Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Nozdrzec 

36-245 Nozdrzec 224 

NIP 6861555599 

REGON 370440181 

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych 

 

 
 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 

równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia 

obejmującego wykonanie: 

przedmiot zamówienia (zaznaczyć odpowiednio): 
 roboty budowlane, dostawy, usługi 
 

Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Odbiór, pakowanie, transport 

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nozdrzec w 2022 r”. 

a)  Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych przekazane będą na 

składowisko odpadów spełniające wymogi ustawy o odpadach. 

b) materiały konstrukcyjne zawierające azbest o kodzie klasyfikacji 17 06 05 * 

 (jeżeli na formularzu zapytania brak miejsca – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu) 

 
Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 

 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie. 

 Pytania muszą być skierowane na adres: Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 

 Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: Zamawiający dopuszcza możliwość 

porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną na adres e-mail: srodowisko@nozdrzec.pl. 
 Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

 
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:  
stanowisko: inspektor 
imię i nazwisko: Elżbieta Gierula 
tel.: 13 4398020, wew. 30 
w godz. 7:30 - 15:30 (poniedziałek, wtorek, czwartek), 7:30 - 16:30 (środa), 7:30 - 14:30 (piątek)  
e-mail: srodowisko@nozdrzec.pl 
 
Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.09.2021 
 

Wymagany termin ważności oferty: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 
 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

Kryterium: Waga: 

cena 80 % 

termin 20 % 

Razem: 100% 
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Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: 

Kryterium Cena (c) - waga kryterium: 100% (maksymalna liczba punktów - 100) punkty będą liczone według 

wzoru: 

1. C(1,2,3…) = Cn/ Cb x 80  

2. Pozacenowe kryterium: termin realizacji zamówienia określony w dniach od daty podpisania 

umowy (T) – max. 20 pkt 

gdzie: 

C(1,2,3…) - liczba przyznanych punktów badanej oferty 
Cn - cena brutto najniższej oferty w PLN 
Cb - cena brutto badanej oferty w PLN 

T – termin 

P- łączna liczba punktów 

P = C + T 

Termin; od 1 dnia do 15 dni – 20 pkt 

Od 16 dni do 30 dni – 15 pkt 

Od 31 dni do 35 dni – 10 pkt 

Powyżej 36 dni – 5 pkt 

 

Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą ilością punktów spełniającą warunki określone w ogłoszeniu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, jeżeli cena oferty z najniższą ceną przewyższa 

kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
Oferta Wykonawcy będąca odpowiedzią na niniejsze zapytanie powinna zawierać co najmniej: 
 nazwę i adres Wykonawcy, 

 ofertę wykonania zamówienia, wyszczególnionego w zapytaniu cenowym, 
 cenę ofertową (netto oraz brutto) za 1 Mg 

 termin wykonania zamówienia, 
 termin ważności oferty, 

 inne wymagane informacje i dokumenty, 

 warunki gwarancji (jeżeli dotyczy),  

 dane osoby do kontaktu z podaniem nr telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej, 

 datę sporządzenia oraz podpis Wykonawcy, 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2022 r. o godz. 1000 

 

Dopuszcza się złożenie oferty: 

- za pośrednictwem faksu 13 4398170 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej srodowisko@nozdrzec.pl 

- pocztą na adres: Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 z dopiskiem „odbiór, pakowanie, 

transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nozdrzec w 2022 r.” 

  

Forma składania oferty: na piśmie/w formie pisemnej. 

Art.  78.  KC 
§  1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na 

dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów 

obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, 

z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. 
 

Sposób zaadresowania oferty: 

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  

2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone nazwą, 

dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

mailto:srodowisko@nozdrzec.pl
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Oferta na – „odbiór, pakowanie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Nozdrzec w 2022 r”, oraz opatrzona ostrzeżeniem: nie otwierać przed dniem 8.06.2022 r., godz. 1000 
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / 

opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

4) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom. 

 

Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 

1) Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.06.2022 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Nozdrzec, 36-245 

Nozdrzec 224, pok. nr 29. 
2) Wykonawcy zostaną pisemnie powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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, str. 

1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Nozdrzec z siedzibą 36-245 Nozdrzec 224 
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska, e-mail: 

katarzyna@nozdrzec.pl, tel. 134398020, wew. 48;  
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „odbiór, pakowanie, transport i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nozdrzec w 2022 r”, numer sprawy: IKŚR.6232.6.2022, 

prowadzonym w trybie zapytania cenowego; 
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania; 
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 

do art. 22 RODO; 
 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

Załączniki: 

 

Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do Zapytania cenowego 
 

 

 

Wójt Gminy Nozdrzec 

/-/ 

Stanisław Żelaznowski 
 


