
Załącznik nr 1  do ogłoszenia  
Formularz oferty  

 
OFERTA 

............................................................. 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 
województwo: ................................... 
REGON: ........................................... 
NIP: .................................................. 
Nr telefonu: (0- ).............................. 
Nr fax: (0- )..................................... 
e-mail: .............................................. 
 

GMINA OLEŚNICA  
ul. 11 Listopada 24  
56-400 Oleśnica   

 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu  na zadanie pn.  

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w roku 2017  
(nr sprawy: RGNiO Ś.7031.12.2017 ) 

 
1. Oferujemy wykonanie usługi b ędącej przedmiotem zamówienia  na warunkach 
przedstawionych poni żej :  
 
I. Ceny jednostkowe za realizacje przedmiotu zamówi enia :  
 
Nazwa   Cena jednostkowa brutto za 1 Mg Słownie złotych  
Demontaż +  odbiór   
Odbiór  luz     
 
Gwarantujemy stałość w/w ceny w okresie trwania umowy.  
Cena obejmuje: przypisane prawem podatki, wszelkie opłaty oraz wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia.  
II. Środki transportu wyznaczone do realizacji zamówieni a o europejskim standardzie emisji 
spalin:  
  
 

Grupa  Klasa emisji 
spalin  

Ilość 
Marka /nr 

rejestracyjny 

Należy przy 
odpowiedniej 
grupie postawić 
znak X 

Grupa I  EURO 1   
EURO 2   
EURO 3   

Grupa II EURO 4 .  
 EURO 5   
 EURO 6   
 
III . Zatrudnienie  

Oświadczam, że ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną 
powierzone czynności w zakresie demontażu i/lub odbioru ,zapakowania, transportu i 
unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest wynosi: …………osób/. 

 
2. Deklarujemy termin wykonania usługi w terminie od dnia podpisania umowy  do 15.07.2017 r.  



3. Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy (Załącznik nr 3 - projekt umowy ) . 
4. Oświadczamy, że oferowane przez naszą Firmę usługi są zgodne z wymaganiami Zamawiającego . 
5. Otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty. W przypadku 
wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 
Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą w okresie 20 dni od dnia, w którym 
upływa termin składania ofert. 
 
6. Osobą do kontaktów i dokonywania bieżących ustaleń z zamawiającym jest: 
 
.................................................................., tel. ................................................. e-mail 
….................................. 
 
7. Przedmiot zamówienia wykonawców z udziałem /bez udziału podwykonawców  )*  
………………………………………………………………………………………. 
8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w 
odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione. 
9. Spełniam kryteria wymagane w: 

· rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania 
instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające 
azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31); 

· rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649,ze zm.);  

· rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania 
takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824). 

10 . Integralną częścią oferty są: 
1. wszystkie załączniki do oferty jako niezbędne 
2. wzór umowy 
3. ............................................................................................ 

 
 
 
 

 

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

(miejscowość i data) 

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

(podpis i pieczęć ) 

 

 

)* niepotrzebne skreślić  

 



 

 

 

 
 


