
Załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego” RG.III-271.19.17 
 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa:  …………………………………………………………………………….…………………… 
Adres:  ……………………………………………………………………….............................. 
Adres poczty elektronicznej:  ………………………………………………………………….  
Numer telefonu:  ……………………………………………………………………………………  
Numer faksu:  ………………………………………………………………………………….……..  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy miejskiej Radymno w 2017 r." w 
ramach programu priorytetowego: „SYSTEM- Wspieranie działań ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I -Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie, podejmuję/podejmujemy się do wykonania zamówienia za cenę w 
wysokości: 
kwota brutto:  ……………………………  słownie: …………………………………………………………………………… 

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

w tym stawka podatku VAT (%):  ………………  co stanowi:  ………………………………….  zł 

kwota netto:  ……………………………  słownie: ……………………………………………….…………………………… 

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

 

Lp. 
Wyszczególnienie zakresu 

rzeczowego 

Szacunkowa 
ilość azbestu 

[m2] 

Szacunkowa 
ilość azbestu 

[Mg] 
 

1m2 = 15 kg 

Cena 
jednostkowa  
netto za 1 Mg  

 
(1m2 = 15 kg) 

Stawka 
VAT 
[%] 

Cena 
jednostkowa 

brutto za 1 Mg 
 

(1m2 = 15 kg) 

Koszt 
całkowity 

brutto 
[zł] 

     

1 

Demontaż, transport, 
unieszkodliwienie wyrobów 

znajdujących się na obiektach 
(płyty faliste i płaskie) 

1 349 20,235   

 

 

    

2 
Transport i unieszkodliwienie 
wyrobów zeskładowanych na 

działkach (płyty faliste i płaskie) 
956 14,340   

 

 

Łącznie: 2 305 34,575 XXX XXX XXX 
 

 

Słownie koszt całkowity brutto: …………………………………………………………………….....................…………………………………………… 
                                                
                                      …………………………………………………………………….....................…………………………………………… 

 
Odebrane wyroby azbestowe zostaną zdeponowane na składowisku posiadającym 

dopuszczenie w tym zakresie zlokalizowanym na terenie województwa …………………………….. 

w miejscowości: ………………………………… pod adresem: …………………………………………………………… 



Załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego” RG.III-271.19.17 
 

Oświadczam/my że: 

 
1. Wykonam/my zamówienie w terminie określonym w zapytaniu ofertowym tj. do               

18 sierpnia 2017 r. 
2. Płatności będą realizowane do 30 dni od daty bezusterkowego odbioru zadania i 

przedłożenia faktury. 
3. Reklamacje będą załatwiane w terminie do 3 dni. 
4. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia. 
 
Oświadczam/my, że spełniam/my warunki, dotyczące: 
 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
5. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie 

stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

6. W ciągu ostatnich 3 lat wykonałem/wykonaliśmy  ………. usług o podobnym zakresie i 
charakterze do niniejszego przedmiotu zamówienia. 

7. Postanowienia umowy zostały przez ze mnie/nas zaakceptowane bez zastrzeżeń. 
8. Zobowiązuje/my się, w przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą i 

przyznania mi/nam zamówienia do podpisania umowy w formie zgodnej z Załącznikiem 
Nr 2 w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

9. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty do realizacji ww. zamówienia publicznego 
umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………......…………………….…………….

(podać imiona i nazwiska oraz stanowiska) 
 

Załączniki do oferty: 
1. Ważna decyzja Marszałka zatwierdzającą Program Gospodarki Odpadami niebezpiecznymi 

zawierającymi azbest. 
2. Aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub 

aktualna umowa z firmą transportową posiadającą takie zezwolenie. 
3. Umowa z podmiotem prowadzącym składowisko odpadów niebezpiecznych na przyjęcie 

w okresie realizacji zamówienia przewidzianej ilości odpadów zawierających azbest. 
 
 
 
 
………………………………..…….     …………………………………………………………………………………………….. 

(miejscowość, data)      (podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej  
do składania oświadczenia woli, w imieniu Wykonawcy 


