
Załącznik Nr 3 do zapytania cenowego 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

w odpowiedzi na zapytanie cenowe w postępowaniu prowadzonym w oparciu regulamin 

ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wratości nie przekraczającej 

kwot określonych w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015  poz. 2164 z późniejszymi zmianami), 

na wykonanie usługi „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest na terenie Gminy Pawłosiów w roku 2017” zgłaszam udział: 

 
 

( pełna nazwa Wykonawcy ) 

 

 
( pełna nazwa Wykonawcy ) 

 

 

( REGON Wykonawcy )         ( NIP Wykonawcy ) 

 

 
( telefon )        ( telefon / fax, email ) 

 

 

Reprezentacja Wykonawcy (zarząd, przedstawiciele ustawowi, pełnomocnicy, prokurenci) : 
 

 

(Imię i nazwisko – funkcja ) 
 

 

(Imię i nazwisko – funkcja ) 

1. Oferuję/emy przyjęcie do wykonania zamówienie, którego przedmiotem jest usługa 

polegająca na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest 

na terenie Gminy Pawłosiów w roku 2017 zgodnie z wymogami zawartymi w opisie 

przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie:  ................................. 

zł brutto (słownie złotych: ............................................................................................ 

.................................................), które to wynagrodzenie zawiera wszystkie opłaty oraz 

koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, wszystkie podatki, upusty i rabaty, a w szczególności podatek VAT naliczony 

zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień złożenia niniejszej oferty w 

kwocie................................ zł. 

z uwzględnieniem cen jednostkowych: 

a) za demontaż, pakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest  netto ………………/1 Mg, brutto ……………………./1Mg; 

b) za odbiór, pakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest netto ………………/1 Mg, brutto ……………………./1Mg; 

zgodnie  z danymi zawartymi w tabeli. 

L.p. Nazwa usługi Jednostka 

miary 

Ilość Cena  

jednostkowa 

Wartość 

netto (4x5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Demontaż, pakowanie, 

załadunek, transport  

Mg 9,930   



i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających 

azbest  

                                                                                   RAZEM NETTO       

                                                                        PODATEK VAT ……%  

                                                                    RAZEM POZ. 1 BRUTTO  

2. Odbiór, pakowanie, 

załadunek, transport i 

unieszkodliwianie 

wyrobów 

zawierających azbest 

Mg 40,890   

                                                                                   RAZEM NETTO  

                                                                        PODATEK VAT ……%  

                                                                     RAZEM POZ. 2 BRUTTO  

OGÓŁEM Mg 50,820  

RAZEM NETTO  

Podatek VAT …….%  

ŁĄCZNA KWOTA OFEROWANA BRUTTO  

 

2. Zobowiązuję/my się do wykonania zamówienia w sposób określony przez Zamawiającego 

w terminie: 

- do dnia 31 sierpnia 2017 roku. 

3. Za realizację zamówienia proponuję/my 30 dniowy termin zapłaty na warunkach 

określonych we „Wzorze Umowy” stanowiącym Załącznik Nr 4 do Zapytania cenowego. 

4. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni 

licząc od upływu terminu składania ofert określonego w Zapytaniu cxenowym. 

5. Znam/y warunkami realizacji niniejszego zamówienia określone w opisie przedmiotu 

zamówienia oraz  i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

6. Oświadczam/y, że posiadam/y wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego 

przygotowania oferty i nie podlegam/y wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

7. Oświadczam/y, że akceptuję/my w całości i bez zastrzeżeń warunki zawarte we „Wzorze 

Umowy” stanowiącym Załącznik Nr 4 do Zapytania cenowego oraz zobowiązuję/my się, 

w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczam/y, że: cały zakres zamówienia wykonamy siłami własnymi/część zamówienia 

w postaci*: ….………..……………….………..………………………………………… 



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

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

……………………………..  zamierzamy powierzyć podwykonawcom, a pozostałą część 

zamówienia wykonamy siłami własnymi.  

9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 k.k.) oświadczam/y, że oświadczenia i 

dokumenty składające się na niniejsza ofertę opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na 

dzień otwarcia ofert.  

10. Całość niniejszej oferty została złożona na .......... kolejno ponumerowanych i podpisanych 

stronach.  

 

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

(miejscowość i data 

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

(pieczątka imienna i podpis lub 

czytelny podpis osoby [osób] uprawnionej lub upoważnionej 

* - niepotrzebne skreślić 


