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Załącznik nr 1            

............................................................................                 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

NIP): .................................................... 

REGON):.............................................                

tel.): .....................................................                 

fax): .....................................................                 

adres e – mail): .................................... 

 

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY 

   
Zamawiający: 

Gmina Mała Wieś 

z siedzibą w Urzędzie Gminy  

Mała Wieś 

ul. Kochanowskiego 1 

09 – 460 Mała Wieś    

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  z dnia ……………………..  o wartości szacunkowej nie 

przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) na:  
 

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mała Wieś w 

2017r. 

 

Ja/My, niżej podpisany/i, 

........................................................................................................................................................, 

działając w imieniu i na rzecz: 

......................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….…… 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:   
Cena brutto za odbiór i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest: 

…………………………. zł brutto, w tym VAT …………………… %   

Słownie cena brutto: ……………………………………………………………………………. 

 

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest objęta przedmiotem zamówienia wynosi 

12.690,0 m2. Zastosowany przez Zamawiającego współczynnik: średnia waga 1 m2 odpadu 

podlegającego utylizacji wynosi 13 kg.  

 

W związku z powyższym szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia przy założeniu 164,97 

Mg wyrobów zawierających azbest wynosi: 

 

Cena brutto za odbiór i unieszkodliwienie 164,97 Mg wyrobów zawierających azbest: 

…………………………. zł brutto, w tym VAT ………….……… % 

Słownie cena brutto: ……………………………………………………………………………. 
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2. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszystkie składniki i koszty, jakie będziemy musieli ponieść w 

celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Cena jednostkowa obejmująca realizację przedmiotu zamówienia przedstawiona w formularzu 

ofertowym nie podlega zmianie w trakcie realizacji zadania 

4. Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi po zrealizowanie całości zadania według faktycznie 

odebranych i przekazanych do utylizacji wyrobów zawierających azbest na podstawie protokołu 

końcowego odbioru zadania.. 

5. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia 30.09.2017r. 

6. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od 

daty wyznaczonej na składanie ofert.  

7. Oświadczamy, że posiadamy wiedzę, sprzęt, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami 

realizacji i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, że dysponujemy narzędziami i wyposażeniem zapewniającym bezpieczne 

prowadzenie prac w zakresie usuwania wyrobów azbestowych oraz wagi służącej do 

ważenia odpadów azbestowych odbieranych z nieruchomości (waga spełniająca 

wymagania określone w Ustawie z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach – Dz. U. z 2016r. 

poz. 884 z późn. zm.) 

11. Oświadczamy, że dysponujemy osobami, które zostały przeszkolone w zakresie 

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest 

12. Wykaz wykonanych usług: 

 

 

Lp. 

 

 

Przedmiot zamówienia 

 

Wartość 

zamówienia 

Data 

wykonania 

zamówienia 

Nazwa Zamawiającego 

 

1 

 

 

 

   

 

2 

 

 

 

   

 

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane 

prawidłowo. 

 

13. Osobą o kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia 

jest: 

Pan / Pani……………………. 

tel. ………………………….  
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Załączniki: 

1. ………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

......................................................               

           miejscowość i data                                                                         .......................................................................................  

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do podpisywania oferty/ 

 

 

 


