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nr sprawy: ROŚ.6235.1.2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gmina Łomianki zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na demontaż, 
transport i utylizację wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy 
Łomianki: 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
(1) Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na 

terenie gminy Łomianki. 
(2) W przypadku demontażu azbestu z dachu, należy go odebrać z danej posesji w ciągu 

48 godzin od zdemontowania. 
(3) Usuwanie wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości odbywać 

się będzie sukcesywnie, w okresie obowiązywania umowy. 
(4) Zamawiający przekaże wykaz nieruchomości w dniu zawarcia umowy oraz ponownie 

uaktualniony przed 31 maja 2022 roku. 
 

II. Oferta cenowa dla: 
(1) 1m2 demontaż z dachu, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest  
(2) 1Mg transport i utylizacja już zdemontowanych wyrobów zawierających azbest. 

 

Łączna wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 
kwoty brutto 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), co stanowi 
maksymalną wartość nominalną zobowiązania. 

Wykonawcy nie przysługuj prawo do zgłaszania roszczeń wynikających z niewykorzystania 
kwoty brutto, stanowiącej maksymalną wartość nominalną zobowiązania. 

III. Ocena ofert: 
(1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę. 

 
IV. Metoda składania ofert 

(1) Ofertę proszę przesłać na adres katarzyna.kolasa@poczta.lomianki.pl w terminie do  
1 lutego 2022 roku do godz. 13.00. 
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(2) W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej, złożone oferty cenowe będą stanowiły 
integralną część umowy podpisanej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

 
V. Informacje inne 

(1) Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. Do 
zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

(2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest Katarzyna Kolasa 
– tel.  (22) 888-98-87. 

(3) Zamawiający informuje, iż w związku z obowiązkiem informacyjnym związanym 
z przetwarzaniem danych osobowych wynikającym z RODO - 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): 
 Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Łomianek, 
 kontakt z inspektorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod@poczta.lomianki.pl, 
 dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonywania łączącej 

Zamawiającego i Wykonawcę umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b) RODO 
oraz po zakończeniu obowiązywania umowy w czasie niezbędnym do realizacji 
celów przetwarzania, 

 każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, 

 każdy ma prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego. 
 

 

Załączniki: 

(1) Załącznik 1 – Wzór Umowy ROŚ.6235.1.2022 
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