
 

 

Załącznik Nr 1   

Znak: RK.271.2.2019 

 

 

................................................                                                                                                    
           (miejscowość i data)                     
 

…...........................................                                                   
    (nazwa i adres Wykonawcy)             

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z 

dachów budynków na terenie gminy Pacanów, oraz pakowanie, transport i utylizacja płyt  azbestowo-

cementowych zdeponowanych na posesjach  na terenie gminy Pacanów w 2019 r.” 

zgodnie z wymaganiami określonymi w przekazanym zapytaniu dla tego postępowania składamy niniejszą 

ofertę. 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia szczegółowo określonego w pkt 3 zapytania ofertowego na 

poniższych warunkach: 

 

a) Demontaż, transport i utylizacja 1m² płyt azbestowo - cementowych z dachów budynków na terenie Gminy 

Pacanów: 

- Demontaż                    ................ zł/m² netto 

- Pakowanie, transport               ................ zł/m² netto 

- Utylizacja                    ................ zł/m² netto 

 

      Razem                                  ................ zł/m² netto 

      Razem cena jednostkowa    ................................... zł/m² brutto w tym stawka podatku VAT ........% 

 

b) Pakowanie, transport i utylizacja 1 m² płyt azbestowo - cementowych zdeponowanych na posesjach na terenie 

gminy Pacanów: 

- Pakowanie, transport                ................ zł/m² netto 

- Utylizacja                     ................ zł/m² netto 

 

      Razem                                   ................ zł/m² netto 

      Razem cena jednostkowa    ................................... zł/m² brutto w tym stawka podatku VAT ........% 

 

2. Oświadczam, że przyjmuję do realizacji postawione w zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego warunki. 

3. Oświadczamy że posiadamy niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie, oraz dysponuję osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia.    

4. Oświadczamy że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację 

zamówienia. 

5. Oświadczamy, że w w/w cenie, został ujęty pełny zakres usług wynikający z opisu przedmiotu zamówienia 

oraz wszystkie dodatkowe elementy cenotwórcze, wynikające z charakteru przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami, akceptujemy warunki (w tym zapisy 

umowy) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

7. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia  umowy w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………..... 
( podpis i pieczęć imienna osoby /osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 
 

 


