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MKOŚ.III.271.ZP.6.22                 Głogówek, dnia 15 czerwca 2022 r. 

 
BURMISTRZ GŁOGÓWKA ZAPRASZA 

 

do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 130 000 zł na zadanie pn.  

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2022”. 

I. Zamawiający: Gmina Głogówek ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek 

II. Określenie przedmiotu zamówienia:  

a) Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów 

budowlanych znajdujących się na terenie Gminy Głogówek. Szacunkowa ilość wyrobów 

według zgłoszeń mieszkańców to 1 337,40 m2 tj. ok. 17,35 Mg. 

b) W tym transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest złożonych na 

pryzmach, na terenie Gminy Głogówek. Szacunkowa ilość wyrobów według zgłoszeń 

mieszkańców to 6 417,40 m2 tj. ok. 83,21 Mg. 

c) Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych ofertą stanowi – Załącznik Nr 4. 

Minimalny okres rękojmi i gwarancji – 24 miesiące od dnia odbioru zadania. 

Zasady realizacji i rozliczania inwestycji zostały opisane w załączniku nr 3 – projekt umowy. 

III.  Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 30.09.2022 roku. 

IV.  Miejsce i termin składania ofert: 

Propozycję cenową należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogówku, 48-250 Głogówek,  

w terminie do 27.06.2022 r. do godz. 10:00, otwarcie nastąpi w dniu 27.06.2022 r. o 10:15  

w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej II piętro. 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz napis: OFERTA NA: 

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek 

 – w roku 2022”. Nie otwierać przed 27.06.2022 r. 

V. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: 

Karolina Fiutka tel.77 406 99 22, email: fiutka@glogowek.pl 

VI. Kryteria wyboru oferty: 

Oferty będą oceniane według kryterium: 

cena – 100%, przy czym 1% = 1 pkt 

Sposób oceny: Cmin/Cbad x 100 = ilość pkt 

gdzie: Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert 

Cbad – cena oferty badanej 

VII. Warunki udziału w postępowaniu i wymagane dokumenty; 

1) Formularz ofertowy, 
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2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 

3) Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną zgodnie z 

Rozporządzaniem 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) zmienionym 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) oświadczenie – zał. nr 2 

 

 

 

W załączeniu; 

1. wzór propozycji cenowej, 

2. oświadczenie, 

3. projekt umowy, 

4. wykaz nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 Gmina Głogówek, Rynek 1, 48-250, tel. 77 40 69 900. 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Głogówek jest Pan Karol Trinczek tel. 77 40 69 900, email: 
trinczek@glogowek.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2022 

prowadzonym w trybie zapytania cenowego o wartości poniżej 130 000 złotych. 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 

oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z 
późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ 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 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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