
 Załącznik Nr 1 – Formularz oferty 
 

 

.................................................                                                                      
                     /nazwa oferenta Wykonawcy/ 
................................................ 

................................................ 
                      /dokładny adres/ 
................................................. 
                       /telefon, fax/ 
 

 
 

OFERTA WYKONAWCY 

 

 
                                                                            

 

                                    

                                     Urząd Gminy Zawonia 

                            ul. Trzebnicka 11  

                           55-106 Zawonia 

 

 

 

 

 Ja /my/ niżej podpisany/i/ działając [w imieniu własnym/w imieniu 

przedsiębiorstwa/ w imieniu konsorcjum:] ** 

 

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

 

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

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Zawonia w roku 2022” składając ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w 

zapytaniu ofertowym oferujemy:  

 

1. Wykonanie całości prac objętych przedmiotowym zamówieniem za cenę : 
 

brutto-.......................................................zł 

słownie złotych: ...................................................................................................... 

w tym VAT - % - ……...............................… zł 

słownie złotych: ........................................................................................................... 

netto – -.......................................................zł 

słownie złotych: ............................................................................................................ 

 
w tym: 
 



Zadanie nr 1 - Demontaż, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego 

wykonanego z płyt azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu Gminy 

Zawonia w ilości szacunkowej 8,74 Mg. W ramach prac wykonane zostaną: demontaż 

pokrycia dachowego na wskazywanych przez Zamawiającego budynkach 

znajdujących się na terenie Gminy Zawonia, pakowanie, załadunek, transport odpadu 

niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i 

zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest: 

 

brutto-.......................................................zł 

słownie złotych: ...................................................................................................... 

w tym VAT - % - ……...............................… zł 

słownie złotych: ........................................................................................................... 

netto – -.......................................................zł 

słownie złotych: ............................................................................................................ 

 

w tym cena jednostkowa za 1 Mg  - ………..….zł  brutto 
 

 

Zadanie nr 2 - Odbiór, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego 

wykonanego z płyt azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu Gminy 

Zawonia w ilości szacunkowej 10,66 Mg. W ramach prac wykonane zostaną: 

pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca 

unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na 

składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 

 

brutto-.......................................................zł 

słownie złotych: ...................................................................................................... 

w tym VAT - % - ……...............................… zł 

słownie złotych: ........................................................................................................... 

netto – -.......................................................zł 

słownie złotych: ............................................................................................................ 

 

 

w tym cena jednostkowa za 1 Mg - ……….zł brutto 
 

 

Termin wykonania usługi: do dnia 31.08.2022 roku. 

Płatność za wykonaną usługę – do 21 dni po przedłożeniu faktury. 

 

 

 



OŚWIADCZAM/Y/, ŻE: 

 

1. zapoznałem/liśmy/ się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym - nie wnosimy 

do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania 

oferty; 

2. załączony do zapytania ofertowego zał. nr 2 – projekt umowy został przeze mnie/ przez 

nas zaakceptowany, zobowiązuję/emy/ się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu]/[jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia]**,  

 

4.  posiadamy (dysponujemy) wymaganym zezwoleniem na transport odpadów zawierających 

azbest oraz posiadamy ważną umowę ze składowiskiem odpadów zajmującym się 

utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, posiadamy odpowiednie 

uprawnienia do wykonywanej działalności oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem 

kadrowym tj. pracownikami, osobami kierującymi i  nadzorującymi prace polegające na 

zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, przeszkolonymi przez 

uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i 

usuwaniu tych wyrobów, usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 

 

5.  do niniejszej oferty załączamy dokumenty wykazujące nasze umocowanie do działania w 

imieniu Wykonawcy oferenta w postaci ***: 

 

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

 

 

 

 

** - niepotrzebne skreślić 

 

*** - wymienić i załączyć dokument (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo) w razie działania nie 

w imieniu własnym  

 

 

 

Data ....................................... 

 

                                                                                .................................................... 
                                                                                   (podpis osoby/ osób reprezentujących Wykonawcę oferenta) 


