Dynów, dnia 04.03.2022

Zapytanie cenowe
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. Zadanie
obejmuje:
a) Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, w ramach ogłoszonego konkursu - Azbest na 2022
r. przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii na realizację zadań wynikających z Programu
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -2032,
b) Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (spis z natury w warunkach
terenowych) wraz z oceną stanu technicznego na terenie gminy,
c) Wprowadzenie danych pozyskanych w trakcie inwentaryzacji do Bazy Azbestowej
Ministerstwa Rozwoju i Technologii,
d) Przygotowanie warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer
działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego (w formie *.shp),
e) Przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania objętego konkursem
Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
Data realizacji zamówienia:
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie (punkt a) ) do 30.03.2022 r.
Realizacja pozostałych składowych zadania ( punkty od b), do e)) do 14.10.2022 r. tylko i wyłącznie w
przypadku przyznania na rzecz Gminy dotacji otrzymanej w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu Azbest
na 2022 r.
Oferty muszą spełnić następujące wymagania:
1) Oferta musi obejmować całość zadania,
2) Oferta musi zawierać kwotę brutto za wykonanie zadania – oferty wariantowe nie będą uwzględniane,
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4) Wykonawca załączy wykaz JST dla których zrealizował zadania w Konkursie Azbest w 2021.

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
1) 50% cena
2) 50% doświadczenie Wykonawcy
Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:

I.

dla kryterium „cena” (C):

C= Cn / Co x 100 pkt x 50%
gdzie:
C = przyznane punkty za cenę
Cn= najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co= cena oferty ocenianej
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 50 pkt.
II dla kryterium: doświadczenie Wykonawcy (D):
Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował ilością zadań w
zrealizowanych przez Wykonawców w Konkursie Azbest 2021.
Zamawiający oceni to kryterium, na podstawie następującego kryterium punktowego:
Ilość zrealizowanych zadań w Konkursie
Azbest 2021 w badanej ofercie X
Ocena oferty X = --------------------------------------------------------------------------- x 100 x 50%
Największa ilość zrealizowanych zadań w Konkursie
Azbest 2021 wśród złożonych ofert
Ocena za doświadczenie Wykonawcy dokonana zostanie na podstawie wykazu zadań
wykonanych w Konkursie Azbest w 2021 roku przez Wykonawcę. Zamawiający będzie mógł zażądać
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych zadań (np. protokół zdawczo-odbiorczy lub
referencje). W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 50 pkt.

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C +D
gdzie:
W – ocena końcowa,
C – punkty za cenę,
D – punkty za doświadczenie Wykonawcy
Termin składania ofert:
Ofertę należy wysłać na adres e-mail: m.kaszycka@dynow.regiony.pl w terminie do 10.03.2022 r.
W sprawie zapytania ofertowego należy kontaktować się z Panią Mariolą Kaszycką: tel. 17/2300123

e-mail: m.kaszycka@dynow.regiony.pl

