
Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert  

Oferta 

 

 

Nawiązując do Zaproszenia do składania ofert na zadanie: pn. „Usuwanie 

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy i Miasta 

Nowogrodziec” realizowanego przez Gminę Nowogrodziec, składam/my ofertę na 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert. 

1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią Zaproszenia do składania ofert i opisem przedmiotu 

zamówienia i akceptuje warunki i wymagania w nim zawarte, 

2) gwarantuję(my) wykonanie całości zadania, na które składam(y) ofertę zgodnie 

z treścią: Zaproszenia, wyjaśnień do zaproszenia oraz jego zmiany, 

3) posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

4) posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(my) potencjałem 

technicznym do wykonania niniejszego zamówienia, 

5) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

6) podana w ofercie cena obejmuje całość wynagrodzenia, które uwzględnia 

w szczególności spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego określonych 

w Zaproszeniu do składania ofert, z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu Zamówienia, 

7) wykonam(y) Zamówienie w terminie zgodnym z zapisami Zaproszenia do składania 

ofert i załączników do niego,  

8) zobowiązujemy się, w przypadku uznania przez Zamawiającego naszej oferty za 

najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

9) wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym FORMULARZU 

OFERTOWYM i jego załącznikach są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym 

szczególe. 

 

WYKONAWCA 

Pełna nazwa /  imię i nazwisko w 

przypadku osób fizycznych 

 

…………………………………………………………. 

Adres …………………………………..……………………………………..……………….……… 

NIP…………………………….. REGON ……………………….telefon………………………….. 

e-mail…………………….…..…………..@........................................................................................ 

CZŁONEK KONSORCJUM / 

CZŁONKOWIE (jeżeli dotyczy) 

Pełna nazwa /  imię i nazwisko w 

przypadku osób fizycznych 

…………………………………………………………….. 

Adres 

…………………………………..……………………………

………..……………….……………………………………. 

NIP………………………………………………………….. 

REGON……………………………………………………. 

telefon………………………… e-mail……………..…….. 

Sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia (Wypełniają jedynie 

przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający ofertę wspólną) 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do 

reprezentacji 

 

……………………………………………………………… 



 

 

2. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie :  

 

Nazwa usługi j.m. ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[zł/Mg] 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

[zł/Mg] 

Wartość 

netto 

[zł] 

VAT 

[zł] 

Wartość 

brutto  

[zł] 

Cena 

ofertowa  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

Odbiór, transport i 

unieszkodliwienie 

azbestu 

Mg 82,274   

  

 

 

Cena ofertowa brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, opakowanie odpadów azbestowych, koszty dojazdu itp. 

 

3. Wyrażam/-y zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień, powiadomień oraz informacji faksem i/lub drogą elektroniczną oraz 

zobowiązujemy się, na żądanie Zamawiającego, do niezwłocznego potwierdzania faktu 

ich otrzymania. 

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1
) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym 

postępowaniu.**  

5. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1)....................................... 

2).................................... 

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

Data oraz podpis osoby  upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

                                                           
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)  

 

 

 

 


