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Załącznik nr 1 

 
 
 
        …………………………………………… 
                   (miejscowość i data) 
 
……………………………………………………….. 
             (nazwa i adres firmy – pieczęć) 
 

                                                                                                  
 
 
 
 
 

 
 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 
 
  W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr ZP 271.28.1.2018 z dnia 18.06.2018 r. 
na wykonanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Walce – nabór 2018”, przedkładamy Państwu naszą ofertę: 

 
1)   Koszt wykonania usługi dla w/w zadania: 

 

Lp. 
Rodzaj prac (czynności) 

wchodzących do przedmiotu 
zamówienia 

Cena 
jednostkowa 
netto za 1 Mg 

[zł] 

Ilość    
[Mg] 

Wartość netto 
[zł] 

1. 

Demontaż płyt azbestowo cementowych 
z pokryć dachowych, ich załadunek, 

transport oraz unieszkodliwianie  
na składowisku odpadów 

niebezpiecznych 

 
 

13,73 
 

2. 

Załadunek, transport oraz 
unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest na składowisku 
odpadów niebezpiecznych 

 4,36  

 Razem               

 
Wyliczone wartości w powyższej tabeli zawierają wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia w odniesieniu do 1 Mg wyrobów zawierających azbest. 
 
 

Zamawiający: 

Gmina Walce 

ul. Mickiewicza  18 

47-344  Walce 
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Przez wymienione czynności Zamawiający rozumie roboty związane z demontażem 
materiałów zawierających azbest z nieruchomości objętych wykazem; zebranie 
zdemontowanych materiałów oraz ich opakowanie i zabezpieczenie przed szkodliwym 
działaniem – emisją azbestu do środowiska; załadunek materiałów zawierających azbest 
oraz ich transport na przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem 
unieszkodliwienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. 2004 Nr 71, poz. 649 ze 
zm.) wraz z wypełnieniem wszelkich obowiązków określonych w Zapytaniu ofertowym oraz 
załączonym do niego Projekcie umowy. 
 
2)  Całkowita cena wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe za 1 Mg unieszkodliwiania 

wyrobów zawierających azbest oraz ilości podane w zestawieniu stanowiącym 
Załącznik nr 4 do zapytania. 

  
 
Cena całkowita netto …………………………zł  +  8% VAT  tj. …………………. zł 
Cena całkowita brutto: ………………………….. zł. 
(słownie:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………). 

 
Zaproponowana cena jest ceną ryczałtową i obowiązuje przez cały okres trwania realizacji 
umowy. 

 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.11.2018 r. 
 

3) Załączniki do oferty: 

 

- ………………………………………………………………………………….. 
 
- ………………………………………………………………………………….. 
 
- ………………………………………………………………………………….. 
 

- ………………………………………………………………………………….. 
 

- ………………………………………………………………………………….. 
 
- ………………………………………………………………………………….. 
 
- ………………………………………………………………………………….. 
 
- ………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
                                                                                       …............................................................. 

Podpis osób uprawnionych do składania      
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/pieczątki  


