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Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru dodatkowego wniosków 

Formularz Oferty Wykonawcy. 
(demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów zwierających azbest) 

DANE WYKONAWCY 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

Adres siedziby: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………… 

DANE GRANTOBIORCY 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail/ telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES BUDYNKU 

Oferta dotyczy unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w budynku zlokalizowanym 
pod adresem (podać również rodzaj budynku, np.: mieszkalny, gospodarczy, itp.): 

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

realizowanego ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na 
terenie Gminy Pietrowice Wielkie" dofinansowanego ze środków: Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.  

Składam ofertę na cenę: 

Wartość netto: ……………………….……..…. zł  

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

Wartość brutto: ……………………………..…. zł  

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

Zakres oferty obejmuje:  
Demontaż z budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych wyrobów i materiałów budowlanych 
zawierających azbest oraz ich transport i unieszkodliwienie poprzez składowanie na 
składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych 
niż niebezpieczne. 

Po zrealizowaniu prac w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest Wykonawca:  
1. Zapewni transport odpadów azbestowych zgodnie z zasadami określonymi  

w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych. 
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2. Przekaże odpady azbestowe na składowisko przeznaczone do unieszkodliwiania tego typu 
odpadów, zgodnie z zawartą umową między Wykonawcą a składowiskiem (umowę należy 
przedłożyć do wglądu Zamawiającemu).  

3. Po zakończeniu prac Wykonawca podpisze Protokół odbioru końcowego (opracowany 
zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 6 do Regulaminu naboru dodatkowego), 
który wymagał będzie także akceptacji potwierdzonej podpisami przez Grantobiorcę. 

4. Dostarczy Zamawiającemu wydruk karty przekazania odpadów wg art. 67 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), który będzie stanowić 
załącznik do Protokołu odbioru końcowego.  

5. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się szczegółowo  
z opisem przedmiotu zamówienia, dokonać koniecznej wizji lokalnej w celu ujęcia  
swojej ofercie wszystkich niezbędnych kosztów realizacji inwestycji. 

Termin ważności oferty ………………………………… 

Jednocześnie oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
oraz spełniam wymagania określone w Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru dodatkowego.  

Uwagi:  

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

 

 

Kosztorys sporządził: ………………………………………….………………. 

 
 
 

 
 
 

………………………………………………… 
Data (dd/mm/rrrr) 

 
 
 

………………………………………………… 
Pieczątka i podpis 

 

 

 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3a do Regulaminu naboru dodatkowego wniosków 

Formularz Oferty Wykonawcy. 
 (odtworzenie pokryć dachowych Budynków mieszkalnych i/lub niemieszkalnych uszkodzonych 

w wyniku prac demontażowych wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest) 

DANE WYKONAWCY 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

Adres siedziby: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………… 

DANE GRANTOBIORCY 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail/ telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES BUDYNKU 

Oferta dotyczy unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w budynku zlokalizowanym 
pod adresem (podać również rodzaj budynku, np.: mieszkalny, gospodarczy, itp.): 

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

realizowanego ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na 
terenie Gminy Pietrowice Wielkie" dofinansowanego ze środków: Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.  

Składam ofertę na cenę: 

Wartość netto: ……………………….……..…. zł  

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

Wartość brutto: ……………………………..…. zł  

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

Zakres oferty obejmuje: 
Odtworzenie pokryć dachowych budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych uszkodzonych w 
wyniku prac związanych z demontażem i utylizacją wyrobów i materiałów budowlanych 
zawierających azbest. 
Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia wskazanego poniżej: odtworzenie 
wierzchniego pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi elementami montażowymi i 
uzupełniającymi (obróbki blacharskie) w celu przywrócenia stanu obiektu sprzed demontażu z 
wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu, 
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Po zrealizowaniu prac w zakresie w zakresie jak wyżej Wykonawca:  
1. Podpisze Kosztorys powykonawczy lub protokół wykonania prac związanych 

z odtworzeniem pokrycia dachowego - wskazujący jakie elementy rozliczeniowe zostały 
wykonane (powinien on zawierać informacje w zakresie wartości oraz ilości wykonania 
danego elementu rozliczeniowego). Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych 
wyliczeń uwzględniając własne ustalenia co do rzeczywistego zakresu robót wymaganych 
do osiągnięcia rezultatu.  

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się szczegółowo z opisem 
przedmiotu zamówienia, dokonać koniecznej wizji lokalnej w celu ujęcia w swojej ofercie 
wszystkich niezbędnych kosztów realizacji inwestycji. 

Termin ważności oferty ………………………………… 

Jednocześnie oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
oraz spełniam wymagania określone w Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru dodatkowego.  

Uwagi:  

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

 

 

Kosztorys sporządził: ………………………………………….………………. 

 
 
 

 
 
 

………………………………………………… 
Data (dd/mm/rrrr) 

 
 
 

………………………………………………… 
Pieczątka i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 


