
Załącznik  nr 1 

...................................................... 

         (Nazwa Wykonawcy) 

………………………………………………… 

         (siedziba wykonawcy) 

        Gmina Oleśnica   

         ul. Nadstawie 1   

        28-220 Oleśnica 

 

O F E R T A  C E N O W A 

dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000,00 

 
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 
 
„Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych i 

prawnych oraz wykonanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Oleśnica na lata 2021-2032 wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej.”  

Wykonanie następujących prac w związku z aktualizacją programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest oraz inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest: 

1. Opracowanie dokumentacji (oferty) niezbędnej do otrzymania dotacji w ramach konkursu i 
przesłanie do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. 
 

2. Wykonanie gruntownej inwentaryzacji (aktualizacji danych) wyrobów zawierających azbest 
występujących na terenie  Gminy Oleśnica  poprzez ich spis z natury w terenie z podziałem 
na formę prawną posiadaczy tych odpadów (osoby fizyczne, podmioty prawne i inne) wraz z 
określeniem szacunkowej ilości tych odpadów w m2 oraz stopnia pilności ich usunięcia. 

 
3. Opracowanie warstwy obrysów obiektów, w których stwierdzono wykorzystywanie wyrobów 

azbestowych, z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i 
numerem obrębu ewidencyjnego umożliwiających eksport wyników inwentaryzacji do warstw 
w formacie *shp, *pdf zasilających Bazę Azbestową, wykonane zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi. 

 
4. Aktualizacja Bazy Azbestowej www.bazaazbestowa.pl : wprowadzenie danych, weryfikacja 

pod kątem zgodności z aktualną inwentaryzacją. 
 

5. Opracowanie aktualizacji Programu usuwania azbestu z terenu  Gminy Oleśnica na lata                  
2021 – 2032. 

 
6. Wyniki inwentaryzacji dotyczące osób prawnych, wraz z numerem działki ewidencyjnej i 

numerem obrębu ewidencyjnego  powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu 
Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej). 

 
7. Opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania. 
 
 
 
 

http://www.bazaazbestowa.pl/


Składam ofertę następującej treści: 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia w części zamówienia objętej regulaminem konkursu na realizację zadań 

wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” organizowanego 

przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii za następującą  za cenę: 

netto: ...........................................................................................................zł, 

brutto: ..........................................................................................................zł 

(słownie złotych : .......................................................................................). 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia w części zamówienia  nie objętej regulaminem konkursu na realizację zadań 

wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” organizowanego 

przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii za następującą  za cenę: 

netto: ...........................................................................................................zł, 

brutto:  .........................................................................................................zł, 

(słownie złotych : .......................................................................................). 

 

Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem. 

3. Oświadczam, że dysponuję wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczam, że: 

• zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń; 

• w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na 

warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, i podpisania umowy w miejscu i terminie 

określonym przez zamawiającego. 

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy:  do 30.09.2021 r. 

6. Osoba  do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy: 

tel. kontaktowy..............................., faks: .......... ..................., e-mail  ............................ 

 

 

Dnia: ………………………..                                

………..……………….………..                                                                                                         
Podpisy osób upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 


