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…......................................................... 
(miejscowość i data) 

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

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

 

Gmina Miasto Golub – Dobrzyń 
ul. Plac 1000 – lecia 25 
87 – 400 Golub – Dobrzyń 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dotyczy:  zamówienia publicznego pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub – Dobrzyń w 2020r. 

 
Nazwa wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać wszystkich wykonawców): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dane teleadresowe (w przypadku oferty wspólnej podać tylko dane lidera/Pełnomocnika): 
Nazwa lidera/ Pełnomocnika (jeśli dotyczy):  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
REGON:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NIP:   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nr KRS/CEiDG  ………..…………….………………………………………………………..……………………………………………… 
TEL:   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
FAX:   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail:   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Odpowiadając na II Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2020r. pn. Demontaż, transport i unieszkodli-
wienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub – Dobrzyń w 2020r.: 
 
1. Oświadczam, że akceptuje w całości wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym. 

 
2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu 

ofertowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy, na następujących 
warunkach cenowych: 
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Rodzaj prac 
Szacunkowa 
waga azbe-
stu w Mg 

Cena jed-
nostkowa 
netto za 1 
Mg (PLN) 

Stawka po-
datku VAT 

Kwota po-
datku VAT 

(PLN) 

Cena jed-
nostkowa 
brutto za 1 
Mg (PLN) 

Łączna cena 
brutto (PLN) 

1 2 3 4 5 = 3 * 4 6 = 3 + 5 7 = 2 * 6 

Demontaż, trans-
port i unieszkodli-

wianie azbestu. 
19,210      

Transport i uniesz-
kodliwianie azbe-

stu. 
11,082      

Łączna cena ofertowa brutto:  

 
 

3. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i 
złożenia oferty. 

 
4. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptujemy wzór umowy, a w przypadku wyłonienia mo-

jej/naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

 
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – 

Burmistrza Miasta Golubia – Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w celu 
zawarcia i wykonywania łączącej Zamawiającego i Wykonawcę umowy (art. 6 ust. 1 lit. b). 

 
6. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 
7. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 

 
8. Oświadczam, że wypełniam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskuje w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2 

 
9. Ofertę składam na …………… kolejno ponumerowanych stronach. 

 
10. Wraz z ofertą składam następujące dokumenty: 

10.1. kserokopię ważnego (aktualnego) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
transportu odpadów niebezpiecznych o kodach: 17 06 05* oraz 17 06 01*, na potwierdzenie 
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licen-
cje, 

10.2. kserokopię ważnego (aktualnego) zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów niebez-

  
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. 1). 
2 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). 
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piecznych o kodach: 17 06 05* oraz 17 06 01* / kserokopię umowy ze składowiskiem pro-
wadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierają-
cych azbest o kodach: 17 06 05* oraz 17 06 01*3 

10.3. oświadczenie, że Wykonawca posiada co najmniej 1 pojazd przystosowany do zała-
dunku i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z §10 Rozpo-
rządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w spra-
wie azbestów sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów za-
wierających azbest, 

10.4. oświadczenie o wykonaniu zadania przez przeszkolonych, zatrudnianych pracowni-
ków, którzy ukończyli odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z §3 Rozporządzenia Mi-
nistra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz pro-
gramu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa użytkowania takich wyrobów, oraz kserokopie 
zaświadczeń potwierdzających ukończenie przez wskazane osoby ww. szkolenia, 

10.5. wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej 3 zadań o podob-
nym zakresie (demontaż i/lub usuwanie materiałów/odpadów zawierających azbest) wraz z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 
(poświadczeń, protokołów) dotyczących najważniejszych prac, określających, czy prace te 
zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. 

 
11. Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
numer telefonu:  ……………………………………………………………………… 
e-mail:  ……………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

............................................................……………… 
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy 

  
3 Niepotrzebne skreślić  


