
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego  

     

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa zadania) 

 

 

 

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy. 

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

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

NIP: .................................................................................................................................. 

REGON: ........................................................................................................................... 

Numer rachunku bankowego: .......................................................................................... 

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia: 

  

Oferujemy wykonanie obsługi PSZOK, na które składa się przyjmowanie oraz 

ewidencjonowanie odpadów pod względem jakościowym i ilościowym, a także ich transport 

i zagospodarowanie zgodnie z wojewódzkim planem gospodarowania odpadami, ustawą 

o odpadach, ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w poniższych cenach: 

 

 

I Obsługa PSZOK Cena za 1 mc netto 

[zł/mc] 

Cena za 1 mc brutto 

[zł/mc] 

1 2 3 4 

1 Obsługa PSZOK w czasie godzin otwarcia dla 

mieszkańców gminy Komańcza (środa od godziny 13 

do 17 ) 

  

II Odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK 

Lp. Rodzaj odpadu Cena jednostkowa 

netto [zł/Mg] 

Cena jednostkowa 

brutto [zł/Mg] 

1 2 3 4 

1 odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny itp.)  
  

2 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

(komputery, telewizory, miksery, tonery, urządzenia 

zawierające freony - lodówki, zamrażarki, itp.) 
  

3 świetlówki i żarówki energooszczędne oraz lampy 

fluorescencyjne 
  

4 odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe: 



 1) czysty gruz betonowy, gruz ceglany   

2) odpady materiałów ceramicznych oraz 

elementów wyposażenia, materiały budowlane 

zawierające gips, zmieszane odpady z budowy, 

remontów lub demontażu (z wyłączeniem 

demontażu pojazdów) 

  

3) zdemontowane materiały izolacyjne w tym 

styropian 
  

4) szyby okienne i drzwiowe   

5) tworzywa sztuczne (budowlane)   

5 zużyte opony   

6 baterie i akumulatory   

7 przeterminowane leki   

8 papier i tektura   

9 opakowania z tworzyw sztucznych   

10 opakowania z metali   

11 opakowania ze szkła   

12 popiół   

13 tekstylia   

14 odpady niebezpieczne   

15 odpadów niekwalifikujących się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w 

szczególności igieł i strzykawek  

  

16 odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów (w tym odpady 

zielone); 

  

 

 

                                          

 

Miejscowość ............................, dnia ....................................20… roku. 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 


