URZĄD MIEJSKI W KONINIE
Wydział Ochrony Środowiska
62-500 Konin, plac Wolności 1
63 2401111 (tel.)
63 2429920 (fax)

sekretariat@konin.um.gov.pl
www.konin.pl

Protokół z postępowania w trybie publicznego
konkursu ofert na realizację zamówienia:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Miasta Konina”
Znak sprawy: OŚ.7031.52.2022
1. Procedura udzielenia zamówienia publicznego: Publiczny Konkurs ofert
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie wyrobów zawierających azbest, tj.
odpadów niebezpiecznych o kodach: 17 06 01* (materiały izolacyjne
zawierające azbest) i 17 06 05* (materiały budowlane zawierające azbest)
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie
katalogu odpadów polegającym na:


zabezpieczeniu wyrobów zawierających azbest odebranych od ich
posiadaczy tj. osób fizycznych posiadający wyroby zawierające azbest na
nieruchomościach

nieprzeznaczonych

do

prowadzenia

działalności

gospodarczej zlokalizowanych na terenie Miasta Konina;


transporcie i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających
azbest na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie wydane na
podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.
Kod CPV 90650000-8 Usługi usuwania azbestu
Rodzaj zamówienia: usługa.

3. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 18.06.2021 r. na kwotę 506,66 zł

netto za 1Mg odpadów zawierających azbest co daje łączną kwotę
zamówienia 60 799,20 zł netto. Szacowanie wykonano na podstawie ofert
złożonych przez 3 oferentów do dnia 17.06.2022 r.. Prośba o szacunek
realizacji usługi wysłano w dniu 09.06.2022 r. do 8 kontrahentów.
4. Kwota,

jaką

zamawiający

zamierza

przeznaczyć

na

sfinansowanie

zamówienia: 60 000,00 zł.
Zamawiający zaznacza, że przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w
ramach programu Oczyszczenia Kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5. W dniu 12.07.2022 r. opublikowano ogłoszenie o publicznym konkursie
ofert w biuletynie informacji publicznej.
W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty:
Cena netto za
Lp.

Oferent

1Mg wyrobów
zawierających

VAT

azbest
1

Logistyka Odpadów-

480,00 zł

Realizacji Sp. z o.o.

38,40

Cena brutto za

Przewidywana

1Mg wyrobów

łączna

zawierających

wartość

azbest

zamówienia

518,40 zł

62 208,00 zł

452,52 zł

54 302,40 zł

448,20 zł

53 784,00 zł

474,12 zł

56 894,40 zł

zł

Ul. Szklana 20, 43-300
Bielsko Biała
2

Revol Sp. z o.o. sp. k.

419,00 zł

Ul. Senatorska 21/30-31

33,52
zł

93-192 Łódź
3

Spółdzielnię Socjalną

415,00 zł

Razem dla Środowiska

33,20
zł

ul. Lipowa 2, 62-402
Ostrowite
4

PreZero Service
Centrum Sp. z o.o.

439,00 zł

35,12
zł

ul. Łąkoszyńska 127, 99300 Kutno

6. Otwarcie ofert przeprowadzono w dniu 25.07.2022 r. o godz. 13.30
w miejscu: Urząd Miejski w Koninie, ul Wojska Polskiego 2 w pokoju nr 219.

7. Inne informacje / czynności przeprowadzone w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (np.: uzasadnienie odstępstwa od
procedury udzielenia zamówienia publicznego, o którym mowa w § 6
Zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000
zł netto, informacja o ofertach wycofanych, zmienionych przed terminem
składania ofert, złożonych po terminie, wyjaśnienia i uzupełnienia ofert,
omyłki w treści ofert, odrzucenia ofert czy wykluczenia wykonawców,
przebieg i ustalenia na dodatkowych negocjacjach warunków umowy, jeśli
takie miały miejsce, informacje o ofertach niespełniających wymagań i
warunków określonych przez zamawiającego, itp.):
W dniu 13.07.2022 r. na e-mail wpłynęły pytania dot. publicznego konkursu
ofert. Na wszystkie pytania udzielono wyczerpujących odpowiedzi, które
zostały opublikowane na Biuletynie Informacji Publicznej w dniu
13.07.2022 r.
8. Wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Spółdzielnię Socjalną Razem dla
Środowiska ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite za cenę 448,20 zł brutto za
1 Mg wyrobów zawierających azbest co daje przewidywaną wartość
zamówienia na kwotę 53 784,00 zł - jako najkorzystniejszą spośród ofert
ważnych, tj. spełniających wymagania i warunki zamawiającego określone
w publicznym konkursie ofert z dnia 12.07.2022 r..
9. Uwagi: brak.
10. Protokół sporządził: Mariusz Żaczek

Zatwierdzam
26.07.2022 r.
Kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska

/-/ Anna Kaszkowiak-Sypniewska

