
                    

 

Urząd Gminy w Andrzejewie 
         ul. Warszawska 36  tel. 86 2717003     fax. 86 888 92 64 

 

 

 

OFERTA 
 

 

 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Pełna nazwa Wykonawcy: 

 

………………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby: 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

NIP: ……………………………….         REGON: ……………………………….   

Tel.: ……………………………….   Fax ……………………………….  

email:  ……………………………….  

 

2. Przedmiot oferty: 

Przedmiotem zamówienia jest: Usunięcie azbestu z terenu gminy Andrzejewo w 2022 r. 

 

3. Cena oferty: 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę (cena za 1 Mg odpadów): 

 

cena netto: ………………………. zł 

 

podatek VAT (……..%) ………………………. zł 

 

cena brutto: ………………………. zł 

 

(słownie: …………………………………………………………………………………………….) 

 

4. Termin wykonania: 

Przedmiot zamówienia zobowiązuję się wykonać w terminie do 31 października 2022 r.  

 

Oświadczam, że : 

a) Spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące : 

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów, 

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

- zdolności technicznej lub zawodowej; 

b) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz 

dysponuję potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia; 

c) cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia  

(z uwzględnieniem postanowień zawartych w zaproszeniu do składania ofert); 

 

 



 

 

 

d) zapoznałem się z treścią zaproszenia do składania ofert dla niniejszego zamówienia i nie 

wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego 

przygotowania oferty; 

e) akceptuję wskazany w zaproszeniu do składania ofert okres związania ofertą; 

f) upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w postępowaniu, do podpisywania 

oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem i podejmowania decyzji  

w imieniu firmy jest: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………; 

g) zamówienie wykonam samodzielnie*; 

h) część zamówienia (określić zakres) ……………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………… 

 zamierzam powierzyć następującym (firmom)podwykonawcom*: ………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………... 

i) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14         

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* (1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 

13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

Termin płatności : ………………………. dni 

Inne :  ………………………………………………………………………………………………… 

 

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty : 

- ……………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

…………………………………….. 
(Podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)



 


