
 

Zapytanie ofertowe dot. zamówienia ,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z 

posesji na terenie Gminy Nędza w 2019 r.” 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie 

odpadów zawierających azbest z posesji 

na terenie Gminy Nędza w 2019 r.” 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

 
          …………………………………… 

                   (miejscowość, data) 

 

………………………………….. 

      (pieczęć oferenta) 

 

OFERTA 

Dotycząca Zapytania ofertowego dotyczącego wykonania zlecenia o wartości 

poniżej 30 000 euro; 

 
,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji na 

terenie Gminy Nędza w 2019 r.” 
 

 
Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………… 

 

Działając w imieniu i na rzecz firmy…..………………………………………………..……… 

 

………………………………………………………………………………………..………… 
( pełna nazwa i adres firmy ) 

Nr telefonu : 

………………………………………………………………………………………………… 

Numer faksu : 

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

Numer REGON : 

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

Numer NIP : 

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

Nawiązując do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym dotyczącym zadania 

pn. ,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji 

na terenie Gminy Nędza w 2019 r.” na potrzeby : Gminy Nędza 

1. SKŁADAM (Y ) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem 

ofertowym. 

2. OŚWIADCZAMY(Y) , że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami udziału 

w postępowaniu i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami 

i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY(Y) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

a) Cena za zdemontowanie, zebranie, przetransportowanie i unieszkodliwianie płyt 

azbestowo- cementowych : zł/ za Mg. 

Cena netto : ………………… zł/ Mg. 

Słownie : ……………………………………………………………………………………. 

VAT : …………………………………………………………………...…………………… zł 



 

Zapytanie ofertowe dot. zamówienia ,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z 

posesji na terenie Gminy Nędza w 2019 r.” 

 

Słownie : ………….……………………………………………………………………………. 

Cena brutto : ………………...zł/Mg. 

Słownie : ……………………………………………………………………………………….. 

 

b)  Cena za zebranie, przetransportowanie i unieszkodliwianie płyt azbestowo - cementowych 

: zł/ Mg . 

Cena netto : ……………………zł/Mg. 

Słownie : ……………………………………………………………………………………. 

VAT : …………………………………………………………………...…………………… zł 

Słownie : ………….……………………………………………………………………………. 

Cena brutto : ……………..……zł/Mg. 

Słownie : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Cena za całość wykonania zadania wynosi: 

Cena netto : ………………………………..zł. 

Słownie : ……………………………………………………………………………………. 

VAT : …………………………………………………………………...…………………… zł 

Słownie : ………….……………………………………………………………………………. 

Cena brutto : ……………..………………...zł. 

Słownie : ……………………………………………………………………………………….. 

 

4. ZOBOWIĄZUJE(MY) SIĘ do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami i w terminie 

podanym w zapytaniu ofertowym. 

5. AKCEPTUJE(MY) warunki płatności określone przez Zamawiającego. 

6. UWAŻAM(Y)SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania 

ofert. 

7. OŚWIADCZAM(Y), że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się 

do zawarcia umowy, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. OŚWIADCZAM, że zamówienie zrealizujemy sami/z udziałem podwykonawców, 

9. OŚWIADCZAM(Y), że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie na nieruchomościach 

obejmujących przedmiot zamówienia. 

10. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia nam 

zamówienia jest :.............................................................. , tel. .............................. 

 

 

.................................... dnia ........................ 

 

 

 

……………………………………….          

        (podpis i pieczęć Wykonawcy)  


