
............................................................ .............................................................
/nazwa oferenta/                Miejscowość, data

………………………………………………………………
/dokładny adres/

……………………………………………………………..
/telefon, fax, e-mail/
                                                                                                                                         

OFERTA  WYKONAWCY

W  odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.:”Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Świebodzice” wykonywaną  w ramach „Programu Priorytetowego p.t. 
„SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez 
WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzice”, składam
niniejsza ofertę i oferuję realizacje całości przedmiotu zamówienia za cenę
       

a) Zadanie nr 1 – demontaż pokryć dachowych zawierających azbest  (płyty azbestowo-
cementowych faliste i płaskie) na budynkach mieszkalnych i gospodarczych znajdujących na 
terenie Gminy Świebodzice, oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego, zabezpieczenie i zebranie
powstałych odpadów azbestowych (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią, 
oznakowanie i przygotowanie do transportu), załadunek i transport odebranych odpadów 
specjalistycznym sprzętem, przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na odpowiednie do 
tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie wymaganiami prawnymi w ilości około 31,83 Mg (tj. około 2893,8 m2) - dane wg
bazy azbestowej;

             kwota brutto:………………………………..zł 
       (słownie złotych………………………………………………………………………..)

             Kwota netto: ………………………………  zł
             (słownie złotych ………………………..……………………………………………). 

            cena jednostkowa  brutto za tonę:……………………………………………………
 (słownie złotych: ……………………………………………………………………) 

b) Zadanie nr 2 –  zebranie powstałych odpadów azbestowych (m.in. ułożenie na paletach, 
zabezpieczenie folią, oznakowanie i przygotowanie do transportu), załadunek i tansport  
odebranych odpadów specjalistycznym sprzętem, przekazanie odpadów do 
unieszkodliwienia na odpowiednie do tego celu przeznaczone składowisko odpadów 
niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi w 
ilości około 2,98 Mg (tj. około 271m2) - dane wg bazy azbestowej;

      kwota brutto:………………………………..zł 
      (słownie złotych……………………………………………………………………..)

             Kwota netto: ………………………………  zł
             (słownie złotych ………………………..……………………………………………). 
          
            cena jednostkowa  brutto za tonę:………………...……………………………………
             (słownie złotych: ……………………………………………………………………) 

I. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego,  jak również  do  sposobu  przekazania  informacji  przez  upoważnionych przedstwicieli
Zamawiającego, żadnych zastrzeżeń (w pełni je akceptuje)



II. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 25 sierpnia 2017 roku.
III.  Oświadczam,  że  akcpetuję  termin  płatności  30  dni  od  daty  otrzymania  faktury  przez

Zamawiającego.
IV. Oświadczam, że

           a) posiadam uprawnienia do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami  
               ustawy o odpadach z dnia 14 griudnia 2012 r.(Dz. U. z 2016 r. poz.1987 ze  
                zm.)
           b) posiadam aktualne zezwolenia na transport odpadów uwzględniające odpady     
                zawierające azbest.
           c) posiadam polisę OC działalności,
           d) dysponuję narzędziami i wyposażeniem zapewniającym bezpieczne  
               prowadzenie prac w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,
           e) Zawrę umowę z zarządzającym składowiskiem przeznaczonym do 
               unieszkodliwiania odpadów azbestowych i przedłożę jej kopię w Wydziale   
               Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Świebodzicach
           f) Przekażę do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzicach   
               dokumenty potwierdzające odbycie przez pracowników, którzy w związku z          
               wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu,     
               oraz osoby kierujące takimi pracownikami i pracodawców, szkolenia w zakresie    
               bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, o którym mowa w      
               rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w  
              sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu 
              wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego  
              użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824). 
          g)  Przekażę do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzicach  
               dokumenty potwierdzające uprawnienia co najmniej jednej osoby którą      
              dysponuje Wykonawca, do kierowania robotami budowlanymi w branży  
               konstrukcyjno-budowlanej, tj.: decyzję o wpisie do centralnego rejestru osób 
               posiadających uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz 
               aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa.

Jestem świadom tego, że jeżeli nie dostarczę powyższych dokumentów, Zamawiający potraktuje to
jako uchylanie się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.

V. Oświadczam, że zamieszczony na stronie internetowej wraz z Zapytaniem
      ofertowym projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w    
       przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w wyznaczonym przez  
      Zamawiającego terminie.

       VI. Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na
            podstawie załączonego: pełnomocnictwa / odpisu z ewidencji działalności
            gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego *

VII. Oświadczam, iz nie zalegam z opłatą podatków i składek na ZUS oraz nie ciążą na    
      mnie zobowiązania podatkowe, a także nie prowadzi się w stosunku do nie   
      egzekucji administracyjnych z tytułu należności podatkowych. 

* -  niepotrzebne skreślić

                            Upełnomocniony przedstawiciel
        Wykonawcy:

            ........................................................
                                                                                      (pieczątka i podpis)

                                                                   Data : ..............................................



    Załączniki:
   Załącznik nr 1 - Wykaz usług
   Załącznik nr 2 - Wykaz osób
   Załącznik nr 3 - aktualne zezwolenie na transport odpadów o  kodzie                
   17 06 05 (materiały budowlane zawierające azbest)
   Załącznik nr 4 - opłacona polisa na kwotę co najmniej 30     000 zł a w przypadku jej braku inny dokument   
    potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej   
    działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z treści polisy (a w przypadku    
    jej braku, z innego ww dokumentu) nie wynika, że jest ona (on) opłacona (opłacony),  
    należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić dowód jej (jego) opłacenia
   Załącznik nr 5  - pełnomocnictwo / odpis z ewidencji działalności gospodarczej /odpis   
    z Krajowego Rejestru Sądowego  



Załącznik nr 1 do Formularza oferty

Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert 

Lp.
Opis przedmiotu

zamówienia
**

Zamawiający

Czas
realizacji
od – do
(dzień-
miesiąc-

rok)

Ilość odpadów azbestowych 
usuniętych

w ramach usługi (podana
w Mg)

1 2 3 4 5

Uwaga:  Wykonawca  jest  zobowiązany  wypełnić  wszystkie  rubryki,  podając  kompletne
informacje.  Do  wykazu  należy  dołączyć  dokumenty,  potwierdzające,  iż  zamówienia  te
zostały wykonane należycie.

Upełnomocniony przedstawiciel
     Wykonawcy:

........................................................
 (pieczątka i podpis)

Data : ..............................................

**-  informacje  dotyczące  zrealizowanych  zamówień  muszą  zawierać:  przedmiot
zamówienia, jego zwięzły opis;  informacja musi być sformułowana w taki  sposób, aby
weryfikacja wymagań określonych przez Zamawiającego mogła być dokonana w sposób
jednoznaczny i nie budzący wątpliwości.

pieczątka Wykonawcy



Załącznik nr 2 do Formularza oferty

Wykaz osób

L.p. Imię i nazwisko
Informacja o posiadanych

uprawnieniach
Pełniona funkcja w

realizacji zamówienia

1 2 3 4

1

Uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 
nr ........................................
....

Posiada aktualny wpis na listę 
…………………………………………………

kierownik robót

…

Przeszkolenie przez uprawnioną
instytucję  w  zakresie
bezpieczeństwa i  higieny pracy
przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobów azbestowych, zgodnie
z  przepisami  rozporządzenia
Ministra  Gospodarki  i  Pracy  
z dn. 14 października 2005r. w
sprawie zasad bezpieczeństwa i
higieny  pracy  przy
zabezpieczaniu  i  usuwaniu
wyrobów  zawierających  azbest
oraz  programu  szkolenia  
w  zakresie  bezpiecznego
użytkowania  takich  wyrobów
(Dz. U. Nr 216 poz. 1824)

…

Przeszkolenie przez uprawnioną
instytucję  w  zakresie
bezpieczeństwa i  higieny pracy
przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobów azbestowych, zgodnie
z  przepisami  rozporządzenia
Ministra  Gospodarki  i  Pracy  
z dn. 14 października 2005r. w
sprawie zasad bezpieczeństwa i
higieny  pracy  przy
zabezpieczaniu  i  usuwaniu
wyrobów  zawierających  azbest

pieczątka Wykonawcy



oraz  programu  szkolenia  
w  zakresie  bezpiecznego
użytkowania  takich  wyrobów
(Dz. U. Nr 216 poz. 1824)

…

Przeszkolenie przez uprawnioną
instytucję  w  zakresie
bezpieczeństwa i  higieny pracy
przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobów azbestowych, zgodnie
z  przepisami  rozporządzenia
Ministra  Gospodarki  i  Pracy  
z dn. 14 października 2005r. w
sprawie zasad bezpieczeństwa i
higieny  pracy  przy
zabezpieczaniu  i  usuwaniu
wyrobów  zawierających  azbest
oraz  programu  szkolenia  
w  zakresie  bezpiecznego
użytkowania  takich  wyrobów
(Dz. U. Nr 216 poz. 1824)

UWAGA:  Wykonawca  jest  zobowiązany wypełnić  wszystkie  rubryki  podając  kompletne,
jednoznaczne i nie budzące wątpliwości informacje.

Oświadczam,  że  wskazane  w  Wykazie  osoby,  które  będą  uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia,  posiadają wymagane prawem uprawnienia

UWAGA: Wykonawca może dowolnie modyfikować treść Wykazu

Upełnomocniony przedstawiciel
     Wykonawcy:

........................................................
 (pieczątka i podpis)

Data : ..............................................

*   - niepotrzebne skreślić.






