
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy 
 

 

.................................................                                                                      
                     /nazwa oferenta/ 

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

................................................ 
                      /dokładny adres/ 

................................................. 
                       /telefon, fax/ 

 

 

 

OFERTA WYKONAWCY 
 

 

                                                                      GMINA STARA BŁOTNICA 

                                                       Stara Błotnica 46 

                                                               26-806 Stara Błotnica 
 

 

 

 Ja /my/ niżej podpisany/i/ składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stara Błotnica” zgodnie   

z wymaganiami określonymi  w zapytaniu oferujemy wykonanie całości prac objętych 

przedmiotowym zamówieniem za cenę : 

brutto-.......................................................zł 

słownie złotych: ...................................................................................................... 

VAT - 8 % - ………zł 

netto – -.......................................................zł 

w tym: 

 

cena jednostkowa 1 Mg - ………. brutto 

 

Termin wykonania usługi: .......................................................................* 

Płatność za wykonaną usługę – do 30 dni po przedłożeniu faktury. 

 

OŚWIADCZAM/Y/, ŻE: 

 

1. zapoznałem/liśmy/ się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym - nie wnosimy 

do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania 

oferty; 

2. załączony do zapytania Załącznik nr 3 – Wzór umowy został przez /ze mnie/nas 

zaakceptowany, zobowiązuję/emy/ się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 



umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

3. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu]/[jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia]**,  

4. [Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami]. [Następujące elementy usługi 

objęte zamówieniem zamierzamy powierzyć podwykonawcom]**: 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
/nazwa i adres podwykonawcy; zakres powierzonych elementów usługi/ 

 

4. posiadamy (dysponujemy) wymaganym zezwoleniem na transport odpadów 

zawierających azbest oraz posiadamy ważną umowę ze składowiskiem odpadów 

zajmującym się utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. 

5. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2. 

6. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

- ………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Data ....................................... 

 

                                                                                    …............................................................ 
                                                                                                           (podpis upełnomocnionych przedstawicieli firmy) 

 

 

 

 

 
*    Nie dłuższy niż 30.09.2021 r. 

** - niepotrzebne skreślić 

                                                 
1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1). 
2 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (np. poprzez jego wykreślenie/usunięcie z treści oferty). 


