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Załącznik nr 7 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

na  

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jemielnica– 

VIII nabór” 

 ( nazwa rodzaju zamówienia ) 

o wartości poniżej 30000 euro netto 

 

1. Dane dotyczące wykonawcy 
 

Nazwa wykonawcy:  ………………………………………………………………………. 

 

Siedziba wykonawcy: ………………………………………………………………………. 

    

Adres 

korespondencyjny:………………………………………………………………………… 

    

Adres poczty elektronicznej:  …………………………………….   

Adres strony internetowej: …………………………………….   

Numer telefonu:  …………………………………….  

Numer faksu:   …………………………………….  

Numer REGON:  ……………………………………. 

Numer NIP:   …………………………………….  

Nazwa banku I nr rachunku, na który zostaną przelane wynagrodzenia: 

…………………………………………………………………………… 

2. Dane dotyczące zamawiającego 

 

Gmina Jemielnica 

Strzelecka 67 

47-133 mielnica 

 

 

3. Oferuje wykonanie przedmiotu zmówienia: 

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jemielnica –           

                                                  VIII nabór” 

w pełnym rzeczowym zakresie  określonym w zapytaniu ofertowym za kwotę: 
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Lp. Symbol Rodzaj prac wchodzących do przedmiotu 

zamówienia 

Cena jednostkowa  

brutto  za 1 Mg (zł) 

1 C1 

 

Odbiór wraz z załadunkiem oraz transport i 

unieszkodliwienie na składowisku odpadów 

niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych  

 

2 C2 Demontaż płyt azbestowo cementowych z pokryć 

dachowych, ich załadunek, transport oraz 

unieszkodliwianie na składowisku odpadów 

niebezpiecznych 

 

Oferowane ceny ryczałtowe brutto zawierają naliczone zgodnie z obowiązującym prawem podatki w tym 
podatek VAT. 

 

1)  Oświadczam, że podane ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia w odniesieniu do 1 Mg płyt azbestowo – 

cementowych 

2) Oświadczam, ze zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 

3) Oświadczam, że całość przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w czasie 

określonym w zapytaniu ofertowym.  

4)  Informacja na powierzenia części zamówienia podwykonawcom: 

…………………………………………………………………………………… 

5) Zakres prac do wykonania przez podwykonawców:  

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

6) Nazwa i adres składowiska, na którym planuje się zdeponować odebrane odpady: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

7) Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego stanowiącymi integralna część 

oferty są: 

a) Wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21) lub aktualne zezwolenie na transport 

odpadów, wydane przez właściwy organ (na podstawie uchylonej ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, zgodnie z art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 o odpadach) 

b) zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21), 

c) Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, 

d) Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania 

ofertowego 

e) ………………………………………. 

________________________ dnia _______________________  

 

 

 

 ( pieczęć wykonawcy )                                                            ( podpis osoby uprawnionej )                                  


