Zaręby Kościelne, dnia 2020-07-07
RGK.271.1.3.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Usunięcie azbestu
z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2020 r.”.
W ofercie należy podać cenę brutto za 1 Mg utylizowanych odpadów azbestowych (bez ich
demontażu) wraz z kosztami transportu z miejsca składowania do miejsca unieszkodliwienia.
Termin realizacji zamówienia do dnia 30 października 2020
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Wojciech Wierzbowski, nr tel.
(86) 27-63-112
Ofertę cenową w formie pisemnej należy przesłać do dnia 15.07.2020 r. na adres:
Gmina Zaręby Kościelne
ul. Kowalska 14
07-323 Zaręby Kościelne
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby
Kościelne w 2020 r.”.
Ofertę można również złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne zezwolenia na wytwarzanie,
transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Załącznik nr 1 – oferta

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA
odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn:
„Usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2020 r.”
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba ……………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu …………………………………………………………………………………………………………
Nr faksu ……………………………………………………………………………………………………………
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………
Nr NIP ………………………………………………………………………………………………………………
Nr REGON …………………………………………………………………………………………………………
Dane dotyczące zamawiającego:

Gmina Zaręby Kościelne
ul. Kowalska 14
07-323 Zaręby Kościelne
1.

Oferujemy utylizację 1 Mg odpadów azbestowych (bez demontażu) wraz z kosztami załadunku i transportu z
miejsca składowania do miejsca unieszkodliwienia za:
cena netto: …………………………………… zł
(słownie: ………………………………………………………………………………)
podatek VAT: ………………………………. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………)
cena brutto: ………………………………… zł
(słownie: ………………………………………………………………………………)

2.

Termin realizacji zadania: do dnia 30 października 2020 r.

3.

Termin płatności wynosi: ………………dni.

4.

Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz
dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia.

5.

Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

6.

W załączeniu przedkładamy:
1) ………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………

Miejscowość i data ……………………………………………………
………………………………………………
(podpis Wykonawcy)

