
Gmina Pęczniew 

 

Zamawiający: 

Gmina Pęczniew 

ul. Główna 10/12 

99-235 Pęczniew 
 

 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Pęczniew w 2018 roku 
 

 

 

Gmina Pęczniew zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej uwzględniając 

poniższe wymagania: 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z Gminy Pęczniew 
 

2. Warunki wymagane od wykonawców: 

Wskazane w szczegółowym opisie warunków zamówienia. 
 

3. Termin realizacji zamówienia: 

Od dnia podpisania umowy do 05.10.2018 r. 
 

4. Kryteria oceny ofert: 

- najniższa cena 
 

5. Osoba z ramienia Gminy Pęczniew uprawniona do kontaktów z wykonawcami: 

Imię i nazwisko:  Justyna Pawicka 

tel. +48 43 678 89 91 

e-mail: justynapawicka@gmail.com 
 

6. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 

27.06.2018 r., godz.: 12:00 
 

7. Ofertę należy przekazać do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie zgodnie z 

wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym na adres: 

Urząd Gminy w Pęczniewie 

ul. Główna 10/12  

99-235 Pęczniew 
 

8. Załączniki: 

Zgodne z zapytaniem ofertowym. 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Pęczniew do zawarcia umowy. 

        

  
 

mailto:justynapawicka@onet.pl


       _____________________________ 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 
______________________________ 

      (pieczęć wykonawcy) 

 

GMINA PĘCZNIEW 

ul. Główna 10/12 

99-235 Pęczniew 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 

USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU 

GMINY PĘCZNIEW W 2017 ROKU 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

- cenę netto: ____________________________________________ złotych 

(słownie: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ złotych netto) 

- cenę  brutto:  __________________________________________ złotych 

(słownie: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ złotych brutto) 

- podatek VAT : _________________________________________ złotych, 

(słownie: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ złotych VAT) 

 

2. Ceny jednostkowe: 

a) 

- cena netto za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1Mg wyrobów zawierających 

azbest:____________________________________________________________________________ 

- cena brutto za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1Mg wyrobów zawierających 

azbest:____________________________________________________________________________ 

b) 

- cena netto za odbiór, transport i unieszkodliwienie 1Mg wyrobów zawierających 

azbest:____________________________________________________________________________ 

- cena brutto za odbiór, transport i unieszkodliwienie 1Mg wyrobów zawierających 

azbest:____________________________________________________________________________ 

 

3. Deklarujemy ponadto: 

 

a) termin wykonania zamówienia: ______________________________________________________ 

b) warunki płatności:  30 dni 

 

4. Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,, 



b) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych 

w zapytaniu w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

c)spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określonym w zapytaniu ofertowym. 

 

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

 

______________, dnia __________________ 

 

 

 

 

                _________________________________ 
                 (podpis upoważnionego przedstawiciela 
                 Wykonawcy) 
 

 


