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Załącznik nr 2 do pisma nr GO.6232.16.2021 
 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nazwa zadania: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Dąbrowa w roku 2021” 

 

Przedmiot zamówienia: 

Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz 

zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Dąbrowa oraz osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego 

polegającego na unieszkodliwieniu nie mniej niż 2,10 Mg odpadów zawierających azbest. 

 
 

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................................................... 

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

Adres Wykonawcy: .................................................................................................................................................... 

województwo: ................................................................., powiat: .......................................................................... 

Numer telefonu................................................................., Numer teleksu/fax.................................................. 

Internet http:// ................................................................, e-mail: .......................................................................... 

Regon: .................................................................................., NIP: …………….............................................................. 

Nr konta bankowego: ................................................................................................................................................ 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: .................................................................................. 

Lp. 
Adres nieruchomości z której ma być 

usunięty azbest 
Zakres 
prac1) 

Powierzchnia 
dachu lub 
elewacji  w 

m2 2) 

 
Cenna brutto w zł 

1. 
49-120 Dąbrowa, Jagodowa 2 

DTU 
50,40  

 
2. 49-120 Dąbrowa, Sokolniki 19 DTU 31,00  

 
3. 46-073 Chróścina, Kolejowa 25 TU 20,00  

 
4. 49-120 Karczów, Cmentarna 7 TU 30,00  

 
5. 49-120 Dąbrowa, Sztonyka 56 TU 30,00  

 
RAZEM 161,40  

 

 
Legenda: 
1) DTU – demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwienie poprzez składowanie wyrobów 
zawierających azbest; 
TU - zbieranie, transport, unieszkodliwienie poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest. 
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2)   w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest podano szacunkową powierzchnię (nie 
powierzchnię wyrobów - płyt). W przypadku zebrania wcześniej zdemontowanych wyrobów podano 
szacunkową powierzchnię  wyrobów (np. płyt). 

 
 

Cena ofertowa za wykonanie zadania wynosi:……………………. złotych 

brutto (w tym podatek VAT ……%). 

1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem             

i realizacją przedmiotu zamówienia.                                                                                                       

2. Zobowiązujemy się do wykonania prac objętych zamówieniem w terminach określonych                      

w ogłoszeniu. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, dokonaliśmy 

wizji lokalnej oraz spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

5. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia jej 

złożenia, a w przypadku wyboru naszej oferty do czasu zawarcia umowy. 

6. Zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do zawarcia umowy w terminie i miejscu 

wskazanym przez Gminę Dąbrowa. 

7. Zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy do przedstawienia dokumentów potwierdzających 

wymagania, o których mowa w ogłoszeniu. 

 
 
 
 

...................................................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                  ............................................................................ 
 

Podpis osoby/osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

/pieczęć imienna 


