
Załącznik do zapytania ofertowego 

...................................., ……………….. 

                                                                                             (miejsce, data) 

 

Wykonawca: 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

Zamawiający: 

Gmina Osięciny 

ul. Wojska Polskiego 14 

88-220 Osięciny 

 

OFERTA CENOWA 

 

Wykonanie następujących prac w związku z aktualizacją programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest oraz inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest: 

a) wykonanie gruntownej inwentaryzacji (aktualizacji danych) wyrobów zawierających azbest 

występujących na terenie Gminy Osięciny poprzez ich spis z natury w terenie z podziałem na 

formę prawną posiadaczy tych odpadów (osoby fizyczne, podmioty prawne i inne) oraz z 

określeniem szacunkowej ilości tych odpadów w m2 oraz stopnia pilności ich usunięcia.  

b) opracowanie warstwy obrysów obiektów, w których stwierdzono wykorzystywanie 

wyrobów azbestowych, z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej 

i numerem obrębu ewidencyjnego umożliwiających eksport wyników inwentaryzacji do 

warstw w formacie *shp, *pdf zasilających Bazę Azbestową, wykonane zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi; 

c) aktualizacja Bazy Azbestowej www.bazaazbestowa.pl : wprowadzenie danych, weryfikacja 

pod kątem zgodności z aktualną inwentaryzacją; 

d) wyniki inwentaryzacji dotyczące osób prawnych, wraz z numerem działki ewidencyjnej i 

numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu 

Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej); 

e) Wykonanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania do Ministerstwa. Sprawozdanie 

końcowe powinno zostać sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie 

internetowej MRPiT w zakładce dotyczącej konkursu wraz z załącznikami. 

 

Rozliczenie nastąpi w ciągu 30 dni od przedłożenia usługobiorcy faktury po wykonaniu 

zleconych prac lub w dwóch transzach, które zostaną określone w umowie. 

Składam ofertę następującej treści: 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia za następującą cenę jednostkową:  

netto...........................................................................................................zł,  

brutto..........................................................................................................zł  

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

2. Cena jednostkowa podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym 

zamówieniem. 

3. Oświadczam, że dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczam, że: 



 zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń; 

 w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na 

warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym 

przez zamawiającego. 

5. Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT 

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: do 15.09.2021 r. 

7. Termin związania ofertą: 14 dni 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

Osoba  do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy: 

tel. kontaktowy.......... .......... .........., faks: .......... .......... ..........,, e-mail  .......... .......... .......... 

 

 

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

        (data, czytelny podpis wykonawcy) 


