
Formularz oferty     
   

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

                (miejscowość i data ) 

                          

 

 

 

 

 

 

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

                 Nazwa Wykonawcy   

 

Adres  ....................................................................... 

 

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

  

telefon ...............................  faks ...............................

  

                           

E-mail ....................................................................... 

 

 

OFERTA  

w  trybie zaproszenia do złożenia oferty  

                                                                              

       Zamawiający: Gmina Komprachcice 

         ul. Kolejowa 3  

         46-070 Komprachcice 
 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty, oferujemy wykonanie zamówienia, 

przedmiotem  

którego jest: usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości 

zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2019 

 

Za realizację przedmioty zamówienia oferujemy cenę  brutto za całość wykonania 

zadania: 
1. brutto w wysokości:…………………………. zł.,  

(słownie:………………………………………………………………………………………zł)    

 

 

Lp. 

Rodzaj prac wchodzących do przedmiotu 

zamówienia 

Wartość  

netto za 1t 

i za m2 

(zł) 

Podatek  

Vat (zł) 

Wartość  

brutto za 1 t 

i za m2  

(zł) 

  A1 A2 A3 

 

1. 

Demontaż płyt azbestowych cementowych z 

pokryć dachowych, ich załadunek, transport oraz 

unieszkodliwienie na składowisku odpadów 

niebezpiecznych.  

   

 

2. 

Odbiór wraz z załadunkiem oraz transport i 

unieszkodliwienie na składowisku odpadów 

niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych.  

   

RAZEM    

 



      wyliczone wartości w powyższej tabeli zawierają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu  zamówienia  

         w odniesieniu do 1 t płyt azbestowo-cementowych,  

         * wartość A1 oraz A2 – przecięcie oznaczonej kolumny z odpowiednim wierszem 

  

Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w 

przypadku wyboru niniejszej oferty. 

 

Oświadczamy, że :  

 

- zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, załączonym do zaproszenia, 

akceptujemy bez zastrzeżeń przedmiotowe postanowienia, w tym warunki 

płatności i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

zgodnej z niniejszym wzorem i naszą ofertą w miejscu  i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

  

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie : 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej  działalności 

zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów; 

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej 
 

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie – do 30.11.2019 r. 

 

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu 

do złożenia oferty. 

 

 

 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ……………. 

2) …………….. 

 

 

 

 

       

………………………………………………………………… 

(data i podpis Wykonawcy lub podpis osoby/ób   

uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 
 


