Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Będzieszynie (PSZOK),
adres Będzieszyn nr 113.

...................................dnia...............................
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert, my niżej podpisani reprezentujący:
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

nr tel....................................................
e-mail..................................................
1) Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2) Oświadczamy, że realizując zamówienie wykonamy za cenę łączną brutto:
Tabela nr 1 – Stawki brutto za odbiór i transport odpadów.

Planowana
Cena
liczba
brutto za
kursów
jeden kurs
Rodzaj kontenera/pojemnika
(zł)
1
2
3
1 kontener hakowy typu KP-35
32
1 kontener hakowy typu KP-14
50
1 kontener hakowy typu KP-10
6
1 kontener hakowy typu KP-7
29
1 frakcja odpadów (szkło) zbierana w pojemnikach na 4 kółkach o poj. 1100l
4
Pojemniki na odpady niebezpieczne, pojemniki na baterie, leki, świetlówki
3
Łączna cena brutto za transport
x
x

Wartość
brutto (zł)
(kol.2x3)
4

Tabela 2 – Stawki brutto za zagospodarowanie odpadów.

Kod
odpadu
1

170107
200101
200102
200201
200307
160103
200139

Rodzaj odpadu
2
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06
Papier i tektura
Szkło
Odpady ulegające biodegradacji
Odpady wielkogabarytowe
Zużyte opony
Tworzywa sztuczne

Przewidywan
a masa
odpadów w
2017r. w Mg
3

95,00
7,00
4,00
55,00
65,00
16,00
2,00

Cena
brutto za
Mg*

Wartość
brutto (zł)
(kol.3x4)

4

5

150106
200121*
200132
200134

Zmieszane odpady opakowaniowe
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

12,00
0,05
0,15
0,10

170904

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

12,00

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
200127* zawierające substancje niebezpieczne
170405 Żelazo i stal
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06
170604 03
200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
Łączna cena brutto za zagospodarowanie odpadów

6,00
3,00
1,20
6,00
x

x

* Stawki za zagospodarowanie odpadów muszą być zgodne z cennikiem obowiązującym w instalacjach dla
odpowiednich odpadów.

…........................................................................................................................zł w tym należny podatek VAT
(Łączna cena brutto za transport i zagospodarowanie odpadów: podsumowanie tabeli nr1 i tabeli nr 2)

(słownie cena brutto:
…...............................................................................................................…....................................................zł)
3) Miejsca do których Wykonawca planuje przekazywać odpady:
Kod odpadu
170107
200101
200102
200201
200307
160103
200139
150106
200121*
200132
200134
170904
200127*
170405
170604
200399

Nazwa i adres instalacji

4) Oświadczamy, iż cena określona w pkt. 2 niniejszego formularza oferty obejmuje wszystkie opłaty, koszty
i podatki.
5) Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się do wykonania i zakończenia prac w
terminach określonych w zapytaniu ofertowym.
6) Oświadczamy, że do dnia podpisania umowy dostarczymy Zamawiającemu kserokopię:
- wpisu do rejestru działalności regulowanej na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych na terenie Gminy Pruszcz Gdański,
- zezwolenia właściwego Starosty w zakresie transportu odpadów.
Oświadczamy, że do 20-go dnia po podpisaniu umowy dostarczymy Zamawiającemu kserokopię
obowiązujących testów zgodności dla odpadów o kodach: 170904, 170604, 200399.
7) Oświadczamy, że składający niniejszą ofertę jest */ nie jest *(niepotrzebne skreślić)
„Przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi“ w rozumieniu art. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm. ).
„Przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi": w rozumieniu art. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm. ) jest:
a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w
państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo
b)
osoba
fizyczna
nie
wykonująca
działalności
gospodarczej
- która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585), zwanej dalej
"Kodeksem cywilnym", na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) albo na rzecz innej jednostki
organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

….................................................................................................................
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

