
Powierzchnia 

pryzmy (usługa 

niepełna)

Powierzchnia              

dachu, lub 

elewacji                    

(usługa 

kompleksowa)

 [m
2
]  [m

2
] [Mg] [zł] netto [zł] vat [zł] brutto

1 Klucz, ul. Wiejska 16 DTU 25,10 0,38

2 Zimna Wódka, ul. Ujazdowska 7 DTU 72,00 1,08

3 Zimna Wódka, ul. Gajowa 4 DTU 550,00 8,25

4 Ujazd, ul. Moniuszki 5 DTU 30,00 0,45

5 Ujazd, ul. Okrzei 2 TU 117,00 1,75

6 Klucz, ul. Kozielska 1 TU 184,00 2,76

7 Zimna Wódka, ul. Strzelecka 1 TU 55,00 0,82

8 Ujazd, Goj 4 TU 42,00 0,63

9 Ujazd, ul. Moniuszki 3 TU 35,00 0,53

10 Ujazd, ul. Moniuszki 5 TU 110,00 1,65

11 Ujazd, ul. Gliwicka 28 TU 65,00 0,98

608,00 677,10 19,28

UWAGA: Na realizację zadania zawarta zostanie umowa ryczałtowa z klauzulą zmienności ceny w przypadku odstąpienia danego właściciela nieruchomości od realizacji zadania

Tym samym w celu uniknięcia nieporozumień wykonawca robót zgodnie z w/w tabelą powinien przedstawić gminie wykaz nieruchomości z ceną realizacji robót 

na poszczególnych nieruchomościach oraz cenę łączną

LEGENDA

DTU          w przypadku, gdy będzie realizowany demontaż, transport, unieszkodliwienie lub zabezpieczenie wyrobów azbestowych

TU             w przypadku, gdy będzie realizowane tylko zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych

W przypadku demontażu wyrobów z dachu lub elewacji jest podana powierzchnia dachu lub elewacji (a nie powierzchnia wyrobów -płyt). 

W przypadku zebrania wcześniej zdemontowanych wyrobów jest podana powierzchnia wyrobów (np.płyt). 

…………………………………………… ……………………………………..

Nazwa i adres Wykonawcy miejscowość i data

Załącznik nr 1 do oferty.

 Wykaz nieruchomości z ceną realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach  wraz z ceną łączną za realizację 

zamówienia.

Razem

pieczęć i podpis wykonawcy

Lp.
Adres nieruchomości  z której ma być 

usunięty   azbest.

Zakres 

prac 

Powierzchnia dachu, pryzmy lub 

elewacji   z którego/-ej 

zdejmowany będzie azbest.                                              

(UWAGA: podana powierzchnia to 

powierzchnia dachu lub ściany i nie 

jest ona równa powierzchni azbestu 

gdyż nie zawiera ona zakładów płyt. 

W przypadku pryzm natomiast 

podaje się w tej kolumnie 

rzeczywistą powierzchnię azbestu na 

pryzmie).

Planowana 

ilość odpadów 

zawierających 

azbest

Planowany koszt dla danej nieruchomości 

zawierający w sobie zgodnie z ofertą demontaż, 

transport oraz utylizację azbestu z danej 

powierzchni dachu  lub ściany, natomiast   w 

przypadku pryzm zawierający zbieranie, 

transport i utylizację azbestu. 



UWAGA: Na realizację zadania zawarta zostanie umowa ryczałtowa z klauzulą zmienności ceny w przypadku odstąpienia danego właściciela nieruchomości od realizacji zadania


