
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
z dnia 12.02.2021 r. 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

„Wynajem kontenerów do składowania odpadów oraz wykonanie usługi  w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 
pochodzących z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach ul. Młynarska 5.” 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 99-200 Poddębice, ul. Parzęczewska 29/35 
  

II. Prognozowany przedmiot zamówienia obejmuje: 

Wynajem kontenerów  

L.P Przedmiot Zamówienia 
Prognozowana 

ilość 

Jednostkowa 
cena usługi [zł] 

 

Wartość netto 
prognozowanej 

ilości w [zł] 

Podatek VAT 

 

Wartość brutto 
prognozowanej 

ilości w  [zł] 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.  Kontener Mulda 7m3  4 sztuki     

2. Kontener 1100 l 7 sztuk     

3. Kontener 240 l 2 sztuki     

4. Kontener 120 l 1 sztuka     

5.  Wartość    

6. Łączna wartość  ( wartość z „wiersza 5” x 5 „miesięcy” )  
  

Odbiór odpadów o kodach 

7. 
Odpady budowlane i rozbiórkowe (170101, 
170102, 170103, 170107, 170201,170904) 

25 ton   
  

8. 
Transport odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych ( kontener Mulda 7 m3 ) 

5   
  

9. Odpady wielkogabarytowe (200307) 50     

10. 
Transport odpadów wielkogabarytowych                   
( 2x kontener 34 m3) 

4   
  

11. Zużyte opony (160103 ) 12     

12 
Transport zużytych opon  
( kontener Mulda 7m3) 

4   
  

13. Tworzywa sztuczne (150102, 200139) 2     

14. 
Transport tworzyw sztucznych  
( kontener 1,1 m3) 

20   
  

15. Łączna wartość    

16. Całkowita wartość zamówienia ( „wiersz 6” + „wiersz 15” )  
  



 
 
III. Cena oferty: 
1.Cena oferty jest kwotą wynikającą z sumy pozycji kolumny 7 tabeli (bez względu na sposób jej obliczenia należy wypełnić wszystkie pozycje                           
w kolumnie 4 - 7 tabeli). Cena oferty obejmuje całość usług zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. 
Cena oferty przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom chyba, że potrzeba zmiany wynikała będzie ze zmiany przepisów dot. wysokości 
stawki podatku VAT. 
Podstawą oceny ofert wg przyjętego kryterium ceny. 
 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: Cenę netto: ……………………… zł,- (słownie:………………………………………………………………………….……) 
 
plus podatek VAT  tj. kwota ………………………..………………………..… zł,- 
 
Cena brutto : ………………………………………zł,- słownie:…………………………………………………..…………………………………………………………………) 
 
2.Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena musi być określona do dwóch miejsc po przecinku. 
3.Cena oferty musi być wyrażona w PLN. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawca będą prowadzone wyłącznie w PLN. 
4.Ceny określone przez wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia chyba, że potrzeba zmiany wynikała będzie ze zmiany przepisów dot. 
wysokości stawki podatku VAT. 
 
IV. Oświadczam, że zapoznałem/am z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 
 
V. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
 
VII. Nazwa i adres Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
NIP…………………………………………REGON………………………………………… 
 
 

……………………………………….…….……………………………….. 
Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy 


