Znak sprawy: UG-IR.271.1.2019.IF
Załącznik Nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości poniżej 30 000 euro
w Urzędzie Gminy Wadowice Górne

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
e-mail ug@wadowicegorne.pl , lub
gk@wadowicegorne.pl Wadowice Górne, dnia18.07.2019 r.
PPBH EKO Paweł Michalski
Mikułowice 261
28 -100 Busko Zdrój
nazwa i adres wykonawcy

ZAPYTANIE O CENĘ- /ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Gmina Wadowice Górne zwraca się z zapytaniem o cenę
i zaprasza do złożenia oferty nawykonanie zadania pod nazwą :
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wadowice Górne
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- odbiór od mieszkańców gminy Wadowie Górne,
- transport oraz
- utylizację niebezpiecznych odpadów zawierających azbest
Należy złożyć ofertę zawierającą cenę przedmiotu zamówienia za 1 Mg odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest.
2. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: od 01.09 2019 do10.10.2019r.
3. Okres gwarancji: nie dotyczy
4. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury
5. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w:
(np. dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych)

6. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej z ofert:
Oferent, który przedłoży najkorzystniejszą cenę za odbiór, transport i utylizację 1 Mg
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z załączonym formularzem oferty
zostanie powiadomiony o terminie spisania umowy.
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Zaleca się złożenie oferty opakowanej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie - przy
zachowaniu poniższych zasad:
Ofertę na załączonym formularzu należy złożyć w zaklejonej kopercie pod adres:
Urząd Gminy Wadowice Górne
39 -308 Wadowice Górne 116
Pokój nr 6 (sekretariat)
oraz opisaną następująco:
„Oferta na wykonanie zadania pod nazwą
” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wadowice Górne”
„Nie otwierać przed ………………….r. godz. …………”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.08.2019r. godz. 12:00
Osobiście w Urzędzie Gminy w Wadowicach Górnych (sekretariat Urzędu – pokój nr 6) w godzinach
pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty na w/w adres.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brać udziału w postepowaniu.
8. Dokumenty i ewentualne oświadczenia, które oferent powinien załączyć do składanej oferty:
Oferta złożona zgodnie z załączonym formularzem.
9. Inne istotne warunki mające wpływ na udzielenie zamówienia oraz zawarcia przyszłej umowy:
Oferent (zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest) posiada m. in.
- odpowiednie decyzje administracyjne w związku z prowadzeniem działalności w zakresie usuwania
i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest;
- przeszkolonych przez uprawnioną instytucję zatrudnionych pracowników;
- odpowiednie wyposażenie techniczne;
- wagę umożliwiającą zważenie wyrobów azbestowych przy odbiorze
10. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w zapytaniu ofertowym.
11. Załączniki:
1) Formularz oferty
12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Iwona Furdyna
tel. 14/682-62-06, fax. 14/682-62-03, e-mail gk@wadowicegorne.pl

……………………………………..
(podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:
1. Formularz oferty
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Załącznik do zapytania o cenę

FORMULARZ OFERTY
zapytania o cenę
1. Zamawiający – ( nazwa, adres )
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. Treść oferty:
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………….…………………….
Siedziba firmy: …………………………………………………………………………………….……………..
Nr telefonu/fax/e-mail………………………………………………………………………………………….
Nr NIP:………………………………………….…, Nr REGON:………………………………………………
Nazwa banku i numer konta …………………………...……………………………………...…………..…
……………………………………………………………………………………………………………………..
3. W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. …………………………………………...………………….
…………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia
1) za łączną cenę w kwocie netto* ………………….…………….. brutto: …….……..…………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………… zł ………… /100),
w tym wartość netto: …………………………… zł i kwota podatku VAT w stawce obowiązującej na
dzień składania oferty: ………………………….……… zł
2) w terminie do ……………………………………………………………………………….………………
3.

Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na ………………..……… miesięcy od daty
bezusterkowego odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia.

4.

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

5.

Oświadczam, że:
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę
do niego zastrzeżeń,
2) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty,
3) zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości i stanowi wynagrodzenie
umowne brutto, obejmuje inne świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia
oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia.
4) Oświadczam, że w przypadku wyboru oferty podpiszę umowę w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego oraz zrealizuję zamówienie zgodnie z wymogami zamawiającego.
5) Oświadczam, że spełniam warunki określone przez zamawiającego do wykonania przedmiotu
zamówienia.

6) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do
składania ofert.
6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) …………………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………………
Miejscowość, ……………………..data…………………
………………………………………………………….
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych
imienna pieczątka

* Netto jeżeli podatnik nie jest płatnikiem vat

