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Załącznik nr 1F do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY część 6 

usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 

20 01 35* -  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne składniki w ilości do 15 Mg poprzez ich unieszkodliwienie.  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[1]: 

 

Lp Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  

 

 

  

 

 

 

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES: 

Wykonawca  

Imię i nazwisko osoby 

uprawnionej do kontaktu 

 

Adres  

Nr telefonu  

E-mail  

 

4. Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego 

niniejszą ofertę oświadczam(y), że: 

1. Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ oraz jej załączników dla niniejszego postępowania o 

zamówienie publiczne i akceptuję (jemy) ją w całości bez zastrzeżeń. 

2. Gwarantuję(-my) wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ oraz ofercie 

przetargowej. 

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 roku lub wcześniej 

gdy wyczerpie się określona umową ilość/wartość brutto przedmiotu zamówienia. 

 

4. Ceny jednostkowe brutto za wykonanie usługi dla 1 Mg odpadu: 

 

a) Cena jednostkowa netto za prawidłowe wykonanie usługi dla 1 Mg odpadu w postaci lodówki 

bez agregatu i amoniakalne wynosi …………………….. netto, plus należny podatek VAT (stawka 

VAT .......) , co stanowi łącznie kwotę .................................... brutto 

 

b) Cena jednostkowa netto za prawidłowe wykonanie usługi dla 1 Mg odpadu w postaci duże AGD 

(pralki, zmywarki, suszarki, itp. niekompletne wynosi …………………….. netto, plus należny 

podatek VAT (stawka VAT .......) , co stanowi łącznie kwotę .................................... brutto 

 

c) Cena jednostkowa netto za prawidłowe wykonanie usługi dla 1 Mg odpadu w postaci 

niekompletnych telewizorów, kineskopów wynosi …………………….. netto, plus należny podatek 
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VAT (stawka VAT .......) , co stanowi łącznie kwotę .................................... brutto 

 

d) Cena jednostkowa netto za prawidłowe wykonanie usługi dla 1 Mg odpadu w postaci świetlówek 

wynosi …………………….. netto, plus należny podatek VAT (stawka VAT .......) , co stanowi 

łącznie kwotę .................................... brutto 

 

e) Cena jednostkowa netto za prawidłowe wykonanie usługi dla 1 Mg odpadu w postaci tonerów 

wynosi …………………….. netto, plus należny podatek VAT (stawka VAT .......) , co stanowi 

łącznie kwotę .................................... brutto 

 

f) Cena jednostkowa netto za prawidłowe wykonanie usługi dla 1 Mg odpadu w postaci balastu 

odpad bezpieczny wynosi …………………….. netto, plus należny podatek VAT (stawka VAT 

.......) , co stanowi łącznie kwotę .................................... brutto 

 

g) Cena jednostkowa netto za prawidłowe wykonanie usługi dla 1 Mg odpadu w postaci balastu 

odpad niebezpieczny wynosi …………………….. netto, plus należny podatek VAT (stawka VAT 

.......) , co stanowi łącznie kwotę .................................... brutto 

 

Uwaga: Ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni. 

6. Akceptuje(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części III SIWZ. 

7. W przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(my) się 

zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

8. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia], 

9. na podstawie art. 8 ust. 3 u.p.z.p., [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte 

w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w 

związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 
 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od do 

    

11. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: 

Nazwa części zamówienia Nazwa firm podwykonawców 

  

 

……………………dnia ……………………. 

 

Podpis: 

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

 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 
[1] W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się wpisanie danych wszystkich 

Wykonawców – wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum. 


