
Załącznik nr 5a
do Regulaminu zamówień publicznych

Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie
FORMULARZ

.......................................
      ( nazwa  wykonawcy )

.......................................
    ( siedziba  wykonawcy )

.......................................
Gmina Staszów

 ................................................
(komórka organizacyjna Urzędu )

OFERTA CENOWA

dotyczy zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130 000 złotych

Nawiązując  do  zaproszenia  do  składania  ofert  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia  pn.:  „Realizacja  demontażu,  transportu  i  unieszkodliwiania  wyrobów

zawierających  azbest  z terenu  gminy  Staszów  w  2022  roku.” oferujemy  wykonanie

przedmiotowego za cenę, która została wyliczona w następujący sposób:

 w  przypadku  określenia  ceny  za  1  m2  demontażu,  załadunku,  transportu

i  unieszkodliwiania  wyrobów  zawierających  azbest  pochodzących  z  pokryć

dachowych  oraz  za  1  m2  załadunku,  transportu  i  unieszkodliwiania  wyrobów

zawierających azbest  składowanych na posesjach,  przyjmuje się, że 1 m2  (słownie:

jeden metr kwadratowy) wynosi 15 kg (słownie: kilogramów);

 Zlecający zastrzega sobie, że w przypadku odbioru przez Wykonawcę azbestu oraz

wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  gminy  Staszów  przyjmuje  się,  że  1  m2

(słownie:  jeden  metr  kwadratowy)  wyrobów zawierających  azbest  waży  do 15 kg

(słownie: kilogramów) – uwzględnia się możliwość występowania ubytków w płycie

azbestowej wynikających z czynników zewnętrznych.

Poz. Nazwa usługi J. m. 
Ilość

planowana

Cena
jednostkowa
netto za 1 m2

Wartość
netto 
4 x 5

Podatek
VAT
( %)

Wartość brutto

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

demontaż, załadunek,
transport

i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających

azbest pochodzących
z pokryć dachowych

m2 11 000
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2.

załadunek, transport
i unieszkodliwienie

wyrobów zawierających
azbest składowanych na

posesjach

m2 5 500

RAZEM

Razem brutto ( 1+2 ) ….................................................. zł

słownie zł ..............................................................................................................................…..

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

1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w powyższym postępowaniu.

4. Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć wykonanie następującej części przedmiotowego 

zamówienia podwykonawcom:

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

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

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

      (jeżeli dotyczy)

5. Inne ustalenia:

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

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

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

      (jeżeli dotyczy)

W załączeniu:
…………………………………………...
…………………………………………...

Podpisano

............................................................
( upoważniony przedstawiciel )

............................................................
( adres )

dnia, ...............................................
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