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Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego             
 

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

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY  
 

 

Zamawiający: 

Gmina Drezdenko 

ul. Warszawska 1 

66-530 Drezdenko  

 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe GG.6232.3.4.2022 z dnia 02.06.2022 roku prowadzone w 

oparciu o Zarządzenie nr 6.2021 Burmistrza Drezdenka Kierownika Urzędu z dnia 24.02.2021 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości poniżej 

130 000 złotych składam ofertę na wykonanie usługi pn:  

 

„Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Drezdenko” 

 

 
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe poniżej 130 000 złotych 

 

 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 
 

Nazwa ......................................................................................................................................... 

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

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

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

Siedziba ....................................................................................................................................... 

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

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

Nr telefonu/faks ........................................................................................................................... 

adres e-mail: ................................................................................................................................ 

nr NIP .......................................................................................................................................... 

nr REGON ................................................................................................................................... 
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Lp 

Wyszczególnienie 

elementów 

rozliczeniowych 

Jednostka 
Cena Jednostkowa 

(netto) 

VAT 

(%) 
Cena Jednostkowa 

(brutto) 

Wartość brutto 

(5x8) nazwa Ilość 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Rozbiórka, zabezpieczenie, 

załadunek i transport, 

unieszkodliwienie 

odpadów zawierających 

azbest, oczyszczenie 

terenu z pyłu azbestowego. 

Mg 14 

 

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

 

słownie:...........................

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

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

........... 

 

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

 

słownie........................

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

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

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

  

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

 

słownie:..........................

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

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

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

2. 

Zabezpieczenie,  

załadunek i transport , 

unieszkodliwienie 

odpadów zawierających 

azbest za, oczyszczenie 

terenu z pyłu azbestowego 

Mg 24 

 

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

 

słownie:...........................

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

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

........... 

 

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

 

słownie........................

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

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

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

 

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

 

słownie:..........................

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

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

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

RAZEM BRUTTO: 

 

................................ zł 

słownie...................................................................................................................... .......

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

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazanego odpadu tj. ilość ton azbestu 

może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu o ile właściciele budynków (Wnioskodawcy), złożą 

wnioski bądź odstąpią  od chęci uczestnictwa w przedmiotowym zamierzeniu, jakim jest usunięcie 

materiałów zawierających azbest lub w sytuacji stwierdzenia różnicy pomiędzy ilościami 

przewidywanymi, a rzeczywiście stwierdzonymi. Podane ilości są jedynie szacunkowe, wyliczone 

na podstawie wniosków mieszkańców złożonymi do Urzędu Miejskiego w Drezdenku na dzień 

02.06.2022 r. 

 

2. Oświadczenia Wykonawcy: 

 

1) Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie: do 19.08.2022 r. usunięcie azbestu z 

nieruchomości mieszkańców, do 31.08.2022 roku rozliczenie końcowe zadania wraz z 

wymaganą dokumentacją. 

2) Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

3) Oświadczam, że akceptuję wszystkie zapisy treści zapytania ofertowego i nie zgłaszam do 

nich zastrzeżeń. 

4) Oświadczam, że w przypadku udzielenia mi zamówienia publicznego uporządkuję teren po 

zakończeniu usługi. 

 

3. Oferta wspólna (jeżeli występuje) 

 

Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę : 

Nazwisko, imię ................................................................................................................................ 

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

Stanowisko ...................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
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Telefon ............................................................................................................................................. 

Faks ................................................................................................................................................. 

Zakres umocowania : 

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

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

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

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

 

4. Zastrzeżenie Wykonawcy 

 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione 

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

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

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

 

5. Inne informacje Wykonawcy: 

 

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

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

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

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

 

6. Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcom**: 

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

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

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

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

 

** W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia 

podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie dotyczy” 

* niepotrzebne skreślić 
 

Załączniki: 

 

1. ……………………………………………………….....……………………………………… 

2. ……………………………………………………….....……………………………………… 

3. ……………………………………………………….....……………………………………… 

4. ……………………………………………………….....……………………………………… 

5. ……………………………………………………….....……………………………………… 

6. ……………………………………………………….....……………………………………… 

7. ……………………………………………………….....……………………………………… 

8. ……………………………………………………….....……………………………………… 

9. ……………………………………………………….....……………………………………… 

10. ……………………………………………………….....…………………………………….... 

 

………………………………........... 
(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

data .......................................... 


