Załącznik nr 6 do Regulaminu udziału w Projekcie
pn. "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
z terenu Powiatu Rybnickiego
Formularz oferty Wykonawcy
demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów zwierających azbest

DANE WYKONAWCY
Nazwa:
Adres siedziby:
NIP:

DANE OSOBY KONTAKTOWEJ
Imię i nazwisko:
e-mail/ telefon:

Oferta dotyczy unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w budynku zlokalizowanym pod adresem:
……………………………………………………………………………………………………..
realizowanego ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu
Rybnickiego”, dofinansowanego ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Składam ofertę w wysokości

netto ………. zł (słownie…………….………………….….)
brutto………. zł (słownie…………….………………….….)

zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do niniejszego formularza.
Termin realizacji usługi:………………………………………………………………………
Zakres oferty obejmuje demontaż z budynku mieszkalnego/ niemieszkalnego 1 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.
Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia wskazanego poniżej:
1) demontaż-usuwanie elementów pokrycia dachowego budynku wykonanego z wyrobów zawierających
azbest;
2) zbieranie i zabezpieczenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi
1 Niepotrzebne

skreślić

przepisami, tj. min. ułożenie ich na paletach i zabezpieczenie folią;
3) ważenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych) przy użyciu
własnych (posiadających legalizację) urządzeń Wykonawcy – z przeprowadzonej czynności ważenia należy
sporządzić protokół, który powinien zawierać co najmniej :
a) imię i nazwisko właściciela/ budynku stanowiącego część nieruchomości położonej na terenie Powiatu
Rybnickiego na terenie której podjęte zostaną działania w ramach Inwestycji objętej Grantem
b) wskazanie miejsca odbioru – adres
c) datę odbioru
d) ilość odebranych odpadów
e) rodzaj odpadu,
f) podpis właściciela/użytkownika;
4) przygotowanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest do transportu i ich załadunek;
5) uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie go z pyłu
azbestowego w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska;
6) transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia środkami transportu
posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych;
7) przekazanie zebranych odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie
tego rodzaju odpadów.
Przyjmuje się, iż 1 m2 wyrobów zawierających azbest – waży 11 kg.
Ponoszę pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu
miejsc wykonania przedmiotu zamówienia.
Termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
Po zrealizowaniu prac w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest zobowiązuję się do:
1. Przekazania właścicielowi obiektu pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych
z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest.
2. Zapewnienia transportu odpadów azbestowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach
o przewozie towarów niebezpiecznych.
3. Przekazania odpadów azbestowych na składowisko przeznaczone do unieszkodliwiania tego typu odpadów
i dostarczenia Zamawiającemu oryginałów kart przekazania odpadów, zgodnych z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów.
4. Sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót, podpisanego przez właściciela nieruchomości,
Zamawiającego i Wykonawcę (Wykonawca zorganizuje Zamawiającemu możliwość uczestniczenia
w odbiorze) zawierającego dokumentację fotograficzną (wersja papierowa i elektroniczna) każdej
nieruchomości sprzed rozpoczęcia usuwania z niej wyrobów azbestowych i po ich usunięciu (również odpadu
składowanego).
5. Sporządzenia kosztorysu powykonawczego wskazującego jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane
(powinien on zawierać informacje w zakresie wartości oraz ilości wykonania danego elementu
rozliczeniowego).
Oświadczam, że zapoznałem się szczegółowo z opisem przedmiotu zamówienia, dokonałem koniecznej wizji
lokalnej w celu ujęcia w swojej ofercie wszystkich niezbędnych kosztów realizacji inwestycji, a oferta
sporządzona została na podstawie wyliczeń uwzględniających własne ustalenia co do rzeczywistego zakresu
robót wymaganych do osiągnięcia rezultatu.

Jednocześnie oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz spełniam
wymagania określone w Załącznik nr 2 do regulaminu.

Termin ważności oferty …………………………………

Ofertę sporządził: ………………………………………….

……………………………
Miejscowość i data

Załącznik:
– Kosztorys

………………………
podpis/pieczątka

Załącznik do Formularza Oferty Wykonawcy
(demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów zwierających azbest)
Kosztorys
Kosztorys obejmujący wykonanie prac w zakresie demontażu z budynku mieszkalnego/niemieszkalnego 2
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.
ADRES BUDYNKU
…………………………………………………………………………………………………..
Nazwa

j.m

Powierzchnia
budynku

m2

ilość

Cena netto

Cena brutto

Wartość brutto

---

----

----

Demontaż azbestu
Osłony i
rusztowania

m2

Demontaż płyt

m2

Wywóz, utylizacja i
składowanie

kg

Inne:

Łącznie

Uwagi:……………………………………………………………………………………..

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

…………………………
Miejscowość i data
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………………………
podpis/pieczątka

