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    Załącznik nr 1 do Wymagań Ofertowych 

     

FORMULARZ OFERTOWY 

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NT: 

     „Odbiór odpadów przemysłowych z Wydziałów Remontowych JZR Sp. z o.o.” 

Nr przetargu: 276/TPR/2019 
 

Dane Oferenta: 

 

Pełna nazwa firmy ....................................................................................................................... 

 

Adres pocztowy............................................................................................................................ 

 

Adres do korespondencji ............................................................................................................. 

 

Nr telefonu/fax.............................................................................e-mail....................................... 

 

nr NIP............................................................................................................................................ 

   

nr REGON..................................................................................................................................... 

 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w 

Wymaganiach Ofertowych. Jednocześnie oświadczamy, że przedmiot zamówienia jest zgodny z 

Wymaganiami Technicznymi ujętymi w załączniku nr 2 do Wymagań Ofertowych. 

2. Cena netto oferty: 

  

Lp Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena odbioru (netto) zł/Mg 

1 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

 

2 15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych   

3 15 01 03 Opakowania z drewna   

4 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

nieujęte w innych grupach), 

tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

 

5 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione 

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

 

6 16 01 22 Inne niewymienione elementy  

7 13 01 05* Emulsje olejowe niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych 

 

8 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  

9 13 08 99* Inne niewymienione odpady  

10 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20 

 

11 08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 17 

 

12 08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne  
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13 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13 

 

14 16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15 

 

15 15 01 01, 20 

01 01 

Opakowania z papieru i tektury, makulatura  

 

Do ww. cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

3. Warunki płatności. 

Przelew na rachunek Odbiorcy w terminie ……….dni od daty dostarczenia faktury VAT do JZR Sp. z 

o. o, przy czym data wystawienia faktury VAT nie może być wcześniejsza od daty pisemnego 

potwierdzenia wykonania usługi.  
 

      *Preferowany przez Zamawiającego termin płatności: 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT.  
 

4. Zobowiązujemy się do wykonania zadania w terminie: do ....... dni od daty otrzymania zlecenia.   

5. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/wykonawców składających wspólną ofertę       

dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący ............................................................ 

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

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający 

wspólną ofertę.) 

6. Oferta jest ważna 90 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. Ofertę niniejszą składamy na ......... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

     Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1) ...........................................................; 

2) ...........................................................; 

3) ...........................................................; 

 

 

 

 

 

                                                           ______________________________________ 

                                                                                    (imię i nazwisko) 

                                                      podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy               


