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DANE WNIOSKODAWCY 

REVOL Sp. z o.o. sp.k. 

ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź, 

NIP 729 272 60 83 REGON 380 230 754 

tel.: +48 782 214 708 

 

 

WNIOSEK 

o udostępnienie informacji publicznej 

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198) firma REVOL wnosi o udzielenie informacji 

dotyczącej prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest 

2018 i 2019 w roku na terenie Państwa Gminy. 

Odpowiedzi prosimy udzielić w poniższym kwestionariuszu. 

1. Czy w 2018 r. Państwa jednostka realizowała zadanie związane z unieszkodliwianiem 

wyrobów zawierających azbest? 

TAK    NIE 

2. W jaki sposób w 2018 r. została obwieszczona informacja o zapytaniu ofertowym / 

przetargu w zakresie wyboru wykonawcy dla zadania związanego z unieszkodliwieniem 

azbestu? 

Biuletyn Informacji  Strona    Informacja mailowa 

 Publicznej   internetowa JST  do oferentów 

Informacja pocztą  Inny     

 tradycyjną   jaki? ___________ 

 do oferentów 

3. Jaka firma realizowała prace związane z demontażem i/lub odbiorem wyrobów 

zawierających azbest w roku 2018? 

___________________________________________________________________ 

4. Jaka ilość wyrobów zawierających azbest została usunięta w 2018 r. w ramach podjętych 

działań w podziale na demontaż, transport i utylizację oraz transport i utylizację? 

Demontaż, transport, utylizacja: __________  Mg 

Transport, utylizacja: __________  Mg 
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5. Jaka była wartość cen jednostkowych brutto w ramach podjętych działań 

unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2018 r. w podziale  

na demontaż, transport i utylizację oraz transport i utylizację? 

Demontaż, transport, utylizacja: __________  zł brutto / 1 Mg 

Transport, utylizacja: __________  zł brutto / 1 Mg 

6. Jakie jest miejsce, nazwa instalacji, składowiska odpadów niebezpiecznych itp.,  

gdzie zostały unieszkodliwione wyroby zawierające azbest odebrane z terenu Gminy  

w ramach działań podjętych w 2018 r.? 

___________________________________________________________________ 

7. Czy Gmina będzie realizować w 2019 r. zadanie polegające na demontażu  

i/lub odbiorze i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy? 

TAK    NIE 

8. Czy Gmina złożyła wniosek o dotację na zadanie związane z usuwaniem  

i unieszkodliwianiem azbestu z terenu Gminy? Jeśli nie, to czy będzie go składać? 

TAK    NIE 

źródło? ___________  będzie składać? _________ 

________________  źródło? ______________ 

9. Czy Gmina pozyskała już dotację w 2019 r. z ww. źródła na działania w zakresie 

usunięcia i unieszkodliwiania azbestu z terenu Gminy? 

TAK    NIE 

10. Czy został już wybrany w 2019 r. wykonawca dla zadania w zakresie unieszkodliwienia 

i usunięcia azbestu z terenu Gminy? Jeśli tak, to jaka jest to firma? 

TAK    NIE 

firma? ____________ 

________________ 

11. W jaki sposób w 2019 r. zostanie obwieszczona informacja o zapytaniu ofertowym / 

przetargu w zakresie wyboru wykonawcy dla zadania związanego z unieszkodliwieniem 

azbestu? 

Biuletyn Informacji  Strona    Informacja mailowa 

 Publicznej   internetowa JST  do oferentów 

Informacja pocztą  Inny     

 tradycyjną   jaki? ___________ 

 do oferentów 
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12. Jakie kryteria będą decydować o wyborze wykonawcy w 2019 r. dla zadania  

w zakresie unieszkodliwienia i usunięcia azbestu z terenu Gminy? 

Najniższa   Czas    Inne 

 cena    realizacji   jakie? ___________ 

         _______________ 

         _______________ 

13. Jeżeli wybór wykonawcy nastąpi na podstawie zapytania ofertowego lub innego 

konkursu, to czy zaproszenie do złożenia oferty (co do zasady równego traktowania, 

uczciwej konkurencji i przejrzystości) zostanie również wysłane do firmy REVOL, 

świadczącej usługi w zakresie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania 

wyrobów zawierających azbest? Jeżeli nie, to dlaczego? 

TAK NIE 

dlaczego? __________ 

_________________ 


