
Frombork, 10 grudnia 2009 r.  

GG 7620-10/09 

ZAPROSZENIE DO ZŁO śENIA OFERTY CENOWEJ  

Burmistrz Miasta i Gminy zaprasza do złoŜenia oferty cenowej na wykonanie 

inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, jego lokalizacji i ilości oraz na podstawie tej 

inwentaryzacji opracowanie “Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest                      

z terenu Miasta i Gminy Frombork". 

Opracowanie powinno zawierać : 

     1.a/Inwentaryzację całościową wyrobów azbestowych występujących na terenie miasta                       
i gminy  Frombork w oparciu o tzw. “spis z natury” w rozbiciu na miejscowości,                       
z uwzględnieniem lokalizacji i rodzaju  wyrobów zawierających azbest  (z podaniem 
dokładnego adresu np. nazwy miejscowości i numeru porządkowego nieruchomości) oraz 
określenia dla danego obiektu  ilości wyrobów zawierających azbest w metrach 
kwadratowych.                                                                                       

        b/ Ocenę stanu technicznego dla poszczególnych obiektów polegającej m.in. na określeniu 
stanu wyrobów zawierających azbest oraz stopnia ich uszkodzenia.                                                               
Do ww. opracowania wskazanym jest naniesienie obiektów zawierających wyroby 
azbestowe na dostępne mapy.                                                                                                                                   

  Dla informacji podaje się, Ŝe:                                                                                                                             

- obszar administracyjny naszej gminy składa się z  11 sołectw oraz miasta;                                       

- według naszego rozeznania wyroby azbestowe występują na 148 obiektach 
budowlanych, w  tym  budynkach mieszkalnych szt. 48, budynkach gospodarczych szt. 
70 i budynkach uŜytkowych (magazyny, obory po byłych PGR)  szt. 30 oraz przyłączu 
wodociągowym na odcinku około 60 mb. 

   2. Program usuwania  azbestu i  wyrobów  zawierających  azbest z  terenu  Miasta i Gminy 
Frombork, który powinien być sporządzony w oparciu o wykonaną inwentaryzację                         
i zawierać  następujące dane:  
a/ cele i zadania programu; 
b/ omówienie szkodliwości azbestu dla zdrowia ludzkiego; 
c/ stan prawny; 
d/ nawiązanie do dokumentów strategicznych; 
e/ charakterystykę gminy; 

       f/ informacje o ilości i rozmieszczeniu wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i  
           gminy Frombork; 

g) określenie przyjętych kierunków działań; 
h) określenie zadań do realizacji na okres programowania; 



i)  określenie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych związanych z wdroŜeniem programu 
wraz ze wskazaniem moŜliwości i źródeł finansowania;                      
j)  harmonogram wdraŜania systemu;                                                    
k) określenie sposobu monitoringu i oceny wdraŜania programu;  
l) oddziaływanie proponowanego systemu usuwania wyrobów azbestowych na środowisko   
m) sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami;                                         

inne informacje niezbędne na potrzeby niniejszego opracowania. 
 
Forma sporządzenia dokumentu oraz jego zakres powinien spełniać wszelkie wymogi                               
w odniesieniu do dokumentów strategicznych sporządzanych na potrzeby uzyskania 
dofinansowania ze środków zewnętrznych planowanych działań w zakresie objętym 
opracowaniem. 

Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić materiały i pozyskać informacje niezbędne na 
potrzeby opracowania we własnym zakresie.                                                                                        

Wymagana jest obecność Wykonawcy w terenie.                                                                                                          

W zakresie realizacji  usługi  Zamawiający zapewni Wykonawcy pomoc i współpracę w miarę 
posiadanych moŜliwości. 

Terminy wykonania usługi : 
1. Inwentaryzacji i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest opisanych w pkt. 

1a i 1b niniejszego zapytania w terminie do dnia 20 marca 2010 roku: 
2. Programu usuwania azbestu w terminie do dnia 30 maja 2010 roku. 

 
W ofercie cenowej naleŜy przedstawić cenę wykonania całości usługi netto i brutto.                                 
Podstawą realizacji usługi będzie stanowić umowa sporządzona  pomiędzy Zamawiającym                        
i Wykonawcą. 
Zapłata naleŜności nastąpi w terminie jednego miesiąca licząc od daty złoŜenia stosownej faktury 
i po wcześniejszym otrzymaniu prawidłowo wykonanego przedmiotu usługi.   
Ofertę cenową naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: Urząd Miasta                    
i Gminy we Fromborku, 14-530 Frombork z adnotacją : “Inwentaryzacja oraz Program usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Frombork" w terminie do dnia 
30 grudnia 2009 r. (decyduje data wpływu do tutejszego Urzędu). 
 
        Burmistrz Miasta i Gminy 
        /-/ Krystyna Lewańska 


