
              Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

pieczątka oferenta

…………………………...

                     dnia…………………………

Gmina Osiek Jasielski

38-223 Osiek Jasielski

OFERTA

Odpowiadając na skierowane do nas Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz.  1986 ze zm.),  a dotyczącego zadania:  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Osiek Jasielski”

Składam/my ofertę następującej treści:

1. Oferuję/my wykonanie zamówienia za cenę:

Rodzaj usługi Cena
jednostkowa

netto 
w zł/Mg

Szacunkowa
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odpadów w Mg
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w zł
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%
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podatku

VAT

Cena oferty
brutto 
w zł*

A B C D
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Zbieranie, transport
i unieszkodliwienie 112 000

*Cena  brutto  będzie  służyć  do  porównania  ofert  zgodnie  z  wzorem:  najniższa  cena  brutto  oferty  spośród  złożonych  ofert
spełniających wymagania Zamawiającego/ cena brutto oferty ocenianej x 100  pkt. 

2. Przyjmuję/my do realizacji postawione przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym warunki.
3. Oświadczam/oświadczamy, iż:

a. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli  przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b. posiadam/my wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
c. dysponuję/my  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania

zamówienia.
4.  Oświadczam/oświadczamy,  iż  prowadzę/prowadzimy  działalność  gospodarczą  o  numerze
identyfikacyjnym NIP ………………………………………………………………...…………………….
5. Oświadczam/ oświadczamy, że akceptuję/my wzór umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Zapytania. 
6. Oświadczam/oświadczamy, iż nie prowadzę/nie prowadzimy działalności gospodarczej i nie jestem/nie
jesteśmy płatnikiem podatku od towarów i usług. **



7.  Oświadczam,  że  wypełniłem  obowiązki  informacyjne  przewidziane  w  art.  13  RODO1 wobec  osób
fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskałem w  celu  ubiegania  się
o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

          podpis osoby upoważnionej      

             …………..…………………………..
**Niewłaściwe skreślić

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).


