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          Zał. 1  
OFERTA  PRZETARGOWA 

 

Przedmiot oferty: 
Wykonywanie usługi demontaŜu, wywozu i utylizacji azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Rewal.  
Zamawiający: Wójt Gminy Rewal. 
Wykonawca (pieczęć): 

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

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

REGON ...................................... NIP ....................................., tel. ..................................................... 

województwo ............................................................, email ................................................................ 

 
1.  Po zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi przyjmujemy bez zastrzeŜeń 
warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferujemy wykonanie 
zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z materiałami przetargowymi oraz nie zgłaszamy uwag co 
do procedury udzielenia zamówienia.   

2.  Oferowana cena ryczałtowa  za całość przedmiotu zamówienia (A+B+C) wynosi: 
 

• Cena brutto oferty …………….…..zł za jeden m2 (A+B+C)  
Słownie brutto …………………………………………………………………………….…….zł 

W tym wartość podatku VAT. ………………..zł (A+B+C) 

Cena netto…………..……zł (A+B+C) 

Słownie netto ……………………………………………………………………………..………zł 

 

W tym: 

A.  

Cena za 1m2 wykonania usługi (bez utylizacji i transportu) z dachów budynków 
mieszkalnych: 

Cena brutto………….…..zł 

Słownie brutto …………………………………………………………………………….….zł 

W tym podatek VAT 7% tj. ………………..zł 

Cena netto…………zł 

Słownie………………………………………………………………………………….……zł 

B.  

Cena za 1m2 wykonania usługi (bez utylizacji i transportu) z dachów budynków    
niemieszkalnych: 

Cena brutto………..…..zł 

Słownie……………………………………………………………………………………….zł 
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W tym podatek VAT 22% tj. ………………..zł 

Cena netto……………zł 

Słownie netto ………………………………………………………………………………….……zł 

C.  
Cena za 1kg utylizacji wyrobów azbestowych  z transportem: 

Cena brutto .............................. zł 

Słowni brutto………………………………………………………………………………………..zł 

W tym podatek VAT 7%tj. ………………..zł 

Cena netto……………………..zł 

Słownie netto ……………………………………………………………………………………….zł 

 

• Wykonanie przez nas zakresów wskazanych w punktach A, B i C powyŜej wyczerpuje 
wszystkie niezbędne działania i czynności skutkujące zgodną z prawem utylizacją przedmiotu 
zamówienia. 

 
3.  Zamówienie wykonamy w terminie: do 31.12.2009 r. lub do wyczerpania kwoty 100.000, 00 zł 

brutto, jaką Zamawiający zabezpieczył na poczet zadania. 
4   Nasza oferta przetargowa zachowuje waŜność przez okres 30 dni licząc od dnia jej otwarcia. 
5.  Akceptujemy termin płatności określony w projekcie umowy. 
6. Oświadczamy, Ŝe posiadamy uprawnienia i kwalifikacje, a takŜe zaplecze materiałowo-  
    sprzętowe uprawniające do wykonania przedmiotowej usługi. 
7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:  

a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z właściwego 
rejestru,  

b) załącznik z oświadczeniami, 
c) dokumenty opisujące proponowany mi 

8.  Oświadczamy, Ŝe podana cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty prac i materiałów  
     koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ  
9.  Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: .................................. 
         
....................................................................................................................................................................  
10. Oświadczamy, Ŝe przedmiotową usługę wykonamy przeszkolonymi pracownikami oraz   
      specjalistycznym sprzętem słuŜącym do wykonywania przedmiotowej usługi 
11. Oświadczenie, Ŝe w przypadku wyboru naszej oferty, najpóźniej w dniu podpisania umowy 
przedstawimy waŜną umowę z podmiotem administrującym składowiskiem, obowiązującą na czas 
trwania niniejszej umowy, które posiada uprawnienia do gromadzenia odpadów zawierających 
azbest. 
 

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

                        (podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym                   

                                 do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo) 


