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WGOŚ.271.10.0008.2019 

D2019.01.02636 

Kalisz, 18 lutego 2019r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia 

pn. „Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest z terenu miasta Kalisza”.  

1.  Zamawiający 

Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 

NIP: 618-001-59-33 

Regon: 250855877 

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako rozeznanie rynku zgodnie z zasadą 

konkurencyjności, bez stosowania ustawy Prawo Zamówień publicznych. 

3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania zamieszczane będą pod adresem: 

www.bip.kalisz.pl, www.bip.umkalisz.pl – zakładka „Ogłoszenia”/„Zapytania ofertowe – 

zamówienia nieprzekraczające 30.000 euro”. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest w postaci pokryw dachowych i elewacyjnych w podziale 

na dwa zadania: 

Zadanie nr 1 – demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest w postaci pokryw dachowych i elewacyjnych. Przez wymienione 

czynności Zamawiający rozumie roboty związane z: 

- demontażem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób 

fizycznych; 

- zebraniem zdemontowanych wyrobów zawierających azbest oraz ich 

opakowanie i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem – emisją 

azbestu do środowiska; 

- załadunkiem wyrobów zawierających azbest oraz ich transport na 

przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem 

unieszkodliwienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 

(Dz. U. z 2004r. nr 71, poz. 649). 

Zadanie nr 2 –  zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  

w postaci pokryw dachowych i elewacyjnych. Przez wymienione 

czynności Zamawiający rozumie roboty związane z: 

http://www.bip.kalisz.pl/
http://www.bip.umkalisz.pl/
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- zebraniem zdemontowanych wyrobów zawierających azbest oraz ich 

opakowanie i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem – emisją 

azbestu do środowiska; 

- załadunkiem wyrobów zawierających azbest oraz ich transport na 

przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem 

unieszkodliwienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 

(Dz. U. z 2004r. nr 71, poz. 649). 

5. Wykonawca przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) zgłasza 

przystąpienie do prac, do właściwych organów (nadzór budowlany, inspekcja pracy, 

inspekcja sanitarna). 

6. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości 

wraz z danymi kontaktowymi do właściciela  nieruchomości, celem indywidualnego 

umówienia się na dany termin i godzinę w zakresie przeprowadzenia prac, zgodnie  

z przedmiotem zamówienia. Po dokonanych ustaleniach Wykonawca zobowiązany 

jest niezwłocznie przesłać szczegółowy harmonogram planowanych prac do 

Zamawiającego poprzez pocztę elektroniczną, uwzględniając nie tylko datę 

planowanych prac, ale również godzinę.  

7. Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie i drogą e-mail na adres podany 

w umowie o każdej przeszkodzie uniemożliwiającej prawidłową i/lub terminową 

realizację zadania, najpóźniej następnego dnia od wystąpienia przeszkody. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania 

wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, w tym zabezpieczenia 

terenu, na którym trwa usuwanie wyrobów zawierających azbest zgodnie z warunkami 

określonymi w  rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 4. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić materiały, narzędzia, sprzęt niezbędny do 

wykonywania przedmiotu umowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeszkolenia 

przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub 

nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu  

i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego 

postępowania. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac związanych z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do 

środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wyrobów zawierających azbest z każdej 

nieruchomości objętej wykazem i dla każdego rodzaju zadania oddzielnie przy udziale 

właściciela lub użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości (z której 

odbierane są materiały zawierające azbest) i pracownika Zamawiającego. Urządzenie 

ważące winno posiadać odpowiednie atesty i/lub certyfikaty.  

Wykonawca powinien posiadać wagę paletową ewentualnie wózek ręczny paletowy  

z wagą (waga powinna posiadać aktualne świadectwo legalności zgodnie z przepisami 

wykonawczymi do ustawy z dnia 11 maja 2011r. Prawo o miarach.) 
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12. Wykonawca sporządzi protokoły odbioru prac na okoliczność usunięcia wyrobów 

zawierających azbest z danej nieruchomości (dla każdej z nieruchomości i dla każdego 

z typu zadań oddzielnie) wraz z określeniem ilości odebranych odpadów w Mg po 

dokonaniu ważenia na warunkach opisanych w pkt 11, potwierdzone podpisami 

przedstawiciela Wykonawcy, właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy 

nieruchomości i pracownika Zamawiającego w trzech egzemplarzach,  

z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla właściciela lub użytkownika 

wieczystego lub zarządcy nieruchomości, Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji 

odpadów zgodnie z przyjętą klasyfikacją odpadów i w oparciu o wzory dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. 

14. Po wykonaniu prac, o których mowa w pkt 10, Wykonawca ma obowiązek złożenia 

właścicielowi pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz  

o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów 

technicznych i sanitarnych. 

15. Do transportu wyrobów zawierających azbest stosuje się odpowiednio przepisy  

o przewozie towarów niebezpiecznych. 

16. Wykonawca zapewni transport odpadów zawierających azbest w sposób 

uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska na przystosowane do tego celu 

składowisko odpadów celem ich unieszkodliwienia. 

17. Odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów 

niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne albo na podziemnych składowiskach odpadów 

niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

18. Do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie terenu po zakończeniu prac 

wraz z uzyskaniem oświadczenia właściciela nieruchomości objętej usuwaniem 

azbestu o doprowadzeniu działki, z której był pobierany azbest do należytego stanu 

 i porządku. 

19. Jeżeli w trakcie realizacji robót/zadania Wykonawca uszkodzi i/lub zniszczy i/lub 

zanieczyści tereny sąsiednie, w tym drogi winien je przywrócić po zakończeniu 

realizacji zadania do stanu pierwotnego. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania przekazania odpadów 

zawierających azbest na składowisko (miejsce utylizacji) zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa w postaci karty przekazania odpadów. Waga z karty 

przekazania odpadów na składowisko z danej nieruchomości winna odpowiadać 

wadze określonej w protokołach, o których mowa w pkt 12. 

21. Karty przekazania odpadów, o których mowa powyżej winny być wystawione tylko 

na wyroby zawierające azbest, które zostały unieszkodliwione w ramach umowy 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (wyroby zawierające azbest ujęte w wykazie 

obiektów - objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu). Nie dopuszcza się łączenia w kartach odpadów 

unieszkodliwionych w ramach innej umowy i/lub dla nieruchomości znajdujących się 
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poza wykazem przekazanym przez Zamawiającego w ramach realizacji niniejszego 

przedmiotu umowy. 

22. Do kart przekazania odpadów Wykonawca winien dołączyć wykaz posesji, z których 

przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów wyrażoną w Mg dla 

każdego z zadań. 

23. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe zaistniałe lub 

związane z realizacją umowy, wyrządzone osobom trzecim oraz za następstwa 

nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku 

z wykonywaniem prac. 

24. Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

25. Wymagany termin wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia  

31.10.2019r.  

26. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełnią 

poniższe warunki: 

1) przedstawią potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający 

wpis do rejestru transportujących odpady oraz potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem kopię zezwolenia na zbieranie odpadów w przypadku prowadzenia 

zbierania odpadów;  

2) znajdują się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, 

tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

co najmniej 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych); 

3) posiadają aktualne świadectwo legalności wagi. 

27. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa wyżej, Zamawiający 

żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 26. 

28. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą 

oświadczenia i dokumenty wg metody spełnia/nie spełnia. 

29. Do oferty pod rygorem jej odrzucenia należy załączyć: 

1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji; 

3) potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający wpis do 

rejestru transportujących odpady oraz potwierdzona za zgodność z oryginałem 

kopia zezwolenia na zbieranie odpadów w przypadku prowadzenia zbierania 

odpadów; 

4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co 

najmniej 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych); 

5) aktualne świadectwo legalności wagi; 
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6) kopię dokumentu potwierdzającego gotowość przyjęcia wyrobów zawierających 

azbest przez zakład unieszkodliwiania odpadów wraz z potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem kopią zezwolenia na przetwarzanie odpadów azbestowych dla tego 

zakładu lub potwierdzoną kopią pozwolenia zintegrowanego; 

7) pełnomocnictwo - jeżeli osoba podpisująca w/w dokumenty działa z upoważnienia 

Wykonawcy; 

8) dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

9) wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

30. Opis sposobu przygotowania ofert: 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 

2) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta musi być 

sporządzona w języku polskim; 

3) Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców 

w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS (lub dokumentach 

równoważnych) lub wynikającymi z udzielonego pełnomocnictwa,  lub 

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę 

podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać 

z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty;  

4) Wykonawca składa wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wg wzoru - 

załącznik nr 1; 

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty; 

6) Ofertę, która została złożona po terminie, Zamawiający zwraca niezwłocznie 

Wykonawcy, który ją złożył. 

31. Miejsce i termin składania ofert: 

1) Pisemną ofertę w zamkniętej  opieczętowanej kopercie zaadresowanej na 

Zamawiającego i oznaczonej Oferta na „Usuwanie, w tym demontaż, transport i 

unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kalisza” należy 

dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera na adres: Urząd Miasta Kalisza, 

Sekretariat Wiceprezydenta, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz lub osobiście - pok. 

25 na I piętrze w budynku ratusza w nieprzekraczalnym terminie 15 marca 

2019 r. do godz. 1000. 

2) Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane poniżej lub pozostawienie 

awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. 

3) W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego 

należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu 

jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce 

składania ofert.  
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4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zadania.  

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i warunkowych. Wykonawca 

może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem 

terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

32. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie. 

33. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1) Wykonawca przedstawi za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ryczałtowe 

stawki jednostkowe dla każdego zadania: 

a) za realizację zadania nr 1 określonego w pkt 4 niniejszego zapytania 

ofertowego wraz z wypełnieniem wszelkich obowiązków określonych  

w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w ujęciu kwoty netto, podatek 

VAT, brutto za 1 Mg;  

b) za realizację zadania nr 2 określonego w pkt 4 niniejszego zapytania 

ofertowego wraz z wypełnieniem wszelkich obowiązków określonych  

w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w ujęciu kwoty netto, podatek 

VAT, brutto za 1 Mg. 

2) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie uzależnione od rzeczywistej liczby Mg 

odebranych wyrobów zawierających azbest ujętych w dokumentach z realizacji 

niniejszego zadania.  

3) Przy rozliczeniu końcowym przyjmuje się, że Zamawiający zapłaci 

proporcjonalnie do wagi odebranych wyrobów azbestowych do dwóch miejsc po 

przecinku z zaokrągleniem wartości w dół. Obliczenie ceny za rzeczywistą wagę 

odebranego materiału azbestowego stanowi iloczyn wagi oraz stawki za realizację 

zadania nr 1 lub zadania nr 2. 

4) Zaoferowane ryczałtowe stawki jednostkowe muszą uwzględniać spełnienie 

wszelkich warunków realizowanego zadania oraz wykonanie wszystkich prac 

i czynności określonych w warunkach podanych w opisie przedmiotu zamówienia. 

Ceny - ryczałtowe stawki jednostkowe podane w ofercie muszą zawierać wszelkie 

koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia (pełny zakres prac), bez których 

nie można wykonać zamówienia, kalkulacji własnych, koszty wymierne  

i niewymierne, przewidziane i nieprzewidziane, które mają lub mogą mieć wpływ 

na prawidłową realizację zadania, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu poniesienia 

kosztów związanych z prawidłową realizacją zadania, w tym kosztów nieujętych 

w opisie, a bez których nie można wykonać zamówienia w sposób prawidłowy,  

a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 

koszty. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić dokonanie 

wszelkich innych formalności dotyczących w szczególności uzyskania 

protokołów, wykazów, zestawień, oświadczeń, kart przekazania odpadów.  

34. Kryterium wyboru ofert -  najniższa cena brutto. 

35. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania  

w każdej chwili, bez podania przyczyn, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert 

bądź ograniczenia przedmiotu zamówienia. 
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36. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zadania. Zakazuje się 

udziału podwykonawców w realizacji zadania ze względu na specjalistyczną 

działalność uwarunkowaną posiadaniem odpowiednich zezwoleń w zakresie 

wykonywania prac opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym (dot. wyrobów 

zawierających azbest), obowiązek wykonywania prac przez odpowiednio 

przeszkolonych do tego pracowników oraz termin realizacji zadania i rozliczenia 

udzielonej dotacji. 

37. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Stanisława 

Szurmińska, e- mail: sszurminska@um.kalisz.pl, tel. 62 7654408 

38. Zmiany i wyjaśnienia do niniejszego zapytania zamieszczane będą na stronie 

internetowej, o której mowa w pkt 3. Zmiany i wyjaśnienia mają charakter wiążący 

dla Wykonawców. 

39. Ochrona danych osobowych w ramach zamówienia: 

1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza, Główny  

Rynek 20, 62-800 Kalisz. 

2) Inspektorem danych osobowych jest Pan Marcin Pługowski, e-mail: 

ido@um.kalisz.pl. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie 

udostępniona dokumentacja w oparciu o: 

a) przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

b) przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego w 

szczególności:  Sądów powszechnych, Prokuratury, Policji, Najwyższej Izby 

Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, organów kontrolnych 

instytucji finansującej lub współfinansującej projekt objęty zamówieniem 

publicznym, właściwego Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a 

następnie przez 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze 

środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po 

zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Dane zawarte w umowie dotyczącej 

zamówienia publicznego (wraz z załącznikami do umowy) będą przechowywane 

przez okres 10 lat. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i 

nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami 

umowy). 

6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwot 

określonych w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy Prawo 

zamówień publicznych nie stosuje się, do zapytania stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego). 

 

mailto:agrabowska@um.kalisz.pl
mailto:ido@um.kalisz.pl
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7) W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) Posiada Pan/Pani: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z zapytaniem 

ofertowym), 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania 

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub 

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego), 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

9) Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

                                                                                      NACZELNIK 

                                                                      Wydziału Gospodarki Komunalnej 

                                                                               i Ochrony Środowiska 

 

                                                                                    Jan Adam Kłysz 

Załączniki: 

1.Formularz oferty 

 



9 
 

 

 

  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 z dnia 18 lutego 2019r. 

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

………………………………………. 

      (pieczęć Wykonawcy/ów) 

 

FORMULARZ OFERTY  

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie analizy rynku na zamówienie pn. 

Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest z terenu miasta Kalisz, oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z jego opisem, 

warunkami określonymi w zaproszeniu za niżej wymienioną cenę: 

1. Za realizację zadania nr 1:  

kwota brutto za 1 Mg: ………………zł (słownie złotych: ……………………………), 

w tym należny podatek VAT w wysokości ………… zł (słownie złotych: ……………………..), 

kwota netto ……………………. zł (słownie: ………………………………………..)  

2.  Za realizację zadania nr 2:  

kwota brutto za 1 Mg: ………………zł (słownie złotych: ……………………………), 

w tym należny podatek VAT w wysokości ………… zł (słownie złotych: ……………………..), 

kwota netto ……………………. zł (słownie: ………………………………………..)  

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 października. 

4. Dysponuję potencjałem technicznym, materiałowym i osobowym umożliwiającym realizację 

zamówienia. 

5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

6. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz zdobyłem wszelkie niezbędne informacje do 

opracowania oferty. 

7. Oświadczam, że jestem/ nie jestem płatnikiem podatku VAT*. 

8. Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.  

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu2). 

 

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

            /podpis/y, pieczątki osoby/osób  

                  upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

Objaśnienia: 

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  może nie 

składać(może usunąć treść tego punktu np. poprzez jego wykreślenie). 
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