
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 

(miejscowość i data) 

(pieczęć firmowa wykonawcy) 
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 
ul. Chełmońskiego 14 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

OFERTA 
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na wykonanie zadania pn.: ,,Usuwanie 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki - w roku 2023" 

(nazwa i adres wykonawcy/ wykonawców) 

ru· fax , nr tel. . 

REGON , NIP . 

adres e-mail: .. 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia: 

Zad. nr 1 - demontaż pokryć dachowych z terenu gminy Mińsk Mazowiecki zawierających 
azbest (płyty azbestowo-cementowe tzn. eternit) z budynków mieszkalnych, gospodarczych, 
inwentarskich itp., przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu 
do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. 

Cena brutto: 

................... zł*/Mg (słownie: zł/ Mg) x 22,9050Mg= .. 
zł* (słownie zł) 

Zad. nr 2 - odebranie z terenu gminy Mińsk Mazowiecki płyt azbestowo - cementowych 
złożonych na „pryzmach/stosach", przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca 
odebrania do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. 

Cena brutto: 

................... zł*/Mg (słownie: zł/ Mg) x 109,8000Mg = zł* 
(słownie zł) 

Łączna wartość Zamówienia za zad. nr 1 oraz zad. nr 2 objętych przedmiotem umowy 

wynosić będzie: 

brutto zł* (słownie zl) 

Cena zawiera podatek VAT w wysokości w wysokości zł* 

(słownie zł) 

2. Oferujemy wykonanie zadania w terminie do 30.09.2023 roku. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią niniejszego zapytania ofertowego 

i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty 

wykonania zamówienia- w tym również opakowanie zdemontowanych, odbieranych ze 



stosów/pryzm płyt azbestowa-cementowych w folię, złożenia w miejscu umożliwiającym 
podjazd samochodu celem odbioru i przewozu do miejsca unieszkodliwienia, wykonanie 
załadunku, transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych, rozładunku. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy w niniejszym zapytaniu 
ofertowym, akceptujemy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki 
w nim zawarte. 

6. W przypadku przyznania nam wykonania zadania, zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy na warunkach określonych w projekcie urnowy oraz zapytaniu ofertowym 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że posiadamy aktualne dokumenty niezbędne do realizacji 
przedmiotowego zadania wskazane w pkt III ppkt 1 zapytania ofertowego. 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania wykonawcy) 

* do dwóch miejsc po przecinku 



Załącznik nr 1 do oferty 

(miejscowość i data) 

(pieczęć firmowa wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę na realizację zadania pn.: ,, Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki - w roku 2023" oświadczam/ oświadczamy, 
że pracownicy, osoby kierujące lub nadzorujące prace polegające na zabezpieczaniu 
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, zostały przeszkolone przez uprawnioną 
instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych 
wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania. 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania wykonawcy) 



Załącznik nr 2 do oferty 

(pieczęć Wykonawcy) 
Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert; o charakterze zbliżonym do przedmiotowego 
zamówienia. 

NAZWA ZADANIA ZAMAWIAJĄCY OPIS ZAKRESU PRAC OKRES REALIZACJI DOKUMENT(y) 
(rozpoczęcie - potwierdzające należyte 
zakończenie) wykonanie 

I 2 3 4 5 
1. Protokół odbioru wykonania 

z dnia ...................................... 

Referencje z dnia 

2. Protokół odbioru wykonania 
z dnia .................................. 

Referencje z dnia 

W załączeniu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (np. protokoły odbioru, referencje). 

dnia 

(podpis osoby uprawnionej 
lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 


