
Pieczęć oferenta  

 FORMULARZ OFERTOWY 

1. Zamawiający:  

Gmina Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2, 58-520 JANOWICE WIELKIE 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Gminy Janowice Wielkie niniejszym składamy ofertę na:  

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy  Janowice Wielkie” 

Pełna nazwa oferenta: 

 

 

Adres lub siedziba oferenta, 

numer telefonu oraz numer 

NIP, e-mail. 

 

 

Niniejszym oferuję cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za  

cenę jednostkową brutto dla 1 Mg wyrobów zawierających azbest; 

 

Cena jednostkowa brutto za 1 Mg wynosi …………………………………………….zł  

 (słownie: .........................................................................................) 

Termin związania z ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy zastrzeżeń do jego treści oraz 

oświadczamy, że: 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w tym zezwolenie na transport odpadów 

niebezpiecznych wskazane w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 992) lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ww. ustawy; 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

 

3) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i 

zobowiązujemy się do wykonania zadania z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i 

sanitarnych (zgodnie z §8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.);  

 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

 

5) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich 

wymogów obligatoryjnych w tym realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi 

w treści Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 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. Nr 216, poz. 1824) 

 

 

 

 

 

……………………..      …………………….              ……………………. 
            Miejscowość i data          (imię i nazwisko osoby           (podpis i pieczęć osoby 

     uprawnionej do reprezentowania   uprawnionej do reprezentowania 

                         oferenta)                         oferenta)
  


