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2.

3.

4.

5.

1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

wartość netto 

(kolumna 3 x 

kolumna 4) 

podatek VAT
wartość 

brutto

PET zielony 45,600

PET niebieski 182,400

PET bezbarwny 222,000

chemia gospodarcza 76,800

folia kolor 127,200

folia bezbarwna 50,400

makulatura mieszana (linia) 510,000

makulatura mieszana (hala) 549,600

opakownia twarde PP/PE 115,200

opakowania wielomateriałowe 20,400

złom żelazny 228,000

złom nieżelazny 37,200

szkło opakowaniowe 72,000

tworzywa sztuczne (pet bezbarwny, 

zielony, niebieski, chemia gospodarcza, 

folia kolor i bezbarwna, opakowania 

twarde PP/PE)

79,200

PET zielony 12,000

PET niebieski 12,000

PET bezbarwny 12,000

chemia gospodarcza 12,000

folia kolor 19,200

folia bezbarwna 12,000

makulatura mieszana 2076,000

makulatura opakowaniowa (karton) 300,000

opakowania twarde PP/PE 12,000

zmieszane odpady opakowaniowe

Sprasowanie 

odpadów 

pochodzących z 

selektywnej zbiórki i 

dostaw obcych

240,000

Termin płatności:

Termin realizacji: 

Akceptujemy warunki płatności oraz pozostałe warunki zamówienia określone w zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami.

Oświadczamy, że przedsiębiorstwo jest (proszę zaznaczyć/podkreślić właściwe):

1) mikroprzedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;

2) małym przedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;

3)

4) inne przedsiębiorstwa.

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnichprzedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 

Oferta została złożona na …… stronach, kolejno ponumerowanych od nr ……….. do nr .... .

Ustanowiony pełnomocnik do reprezentowania w postępowaniu i/lub zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, a w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa (lub więcej) podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest: (jeżeli dotyczy)

     Nazwisko, imię /firma.............................................................................

     Adres ..............................................................

     Telefon ............................................................. 

     Faks/e-mail………....................................

Informacje Wykonawcy dotyczące części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom:

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

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

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

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

Zastrzeżenie Wykonawcy:

Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od……… do……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

Miejscowość: ……………………………………., data: …………………………

Wykonawca:

Formularz ofertowy                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik nr 1 do SWZ
Zamawiający :

"EKO-REGION" sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

Przedmiot zamówienia
Wykonanie na terenie Z/I Bełchatów przy ul. Przemysłowej 14 i 16 usługi wysortowania surowców 

oraz sprasowania surowców/odpadów.

Nazwa i adres Wykonawcy

NIP

REGON

Nr telefonu/fax

Email

2.

cena jednostkowa 

brutto za 1 Mg

szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia 

Zakład/Instalacja 

Bełchatów

Wysortowanie i 

sprasowanie 

surowców/odpadów 

pochodzących z 

selektywnej zbiórki

Wysortowanie 

surowców/odpadów 

pochodzących z 

selektywnej zbiórki

Wysortowanie i 

sprasowanie 

surowców/odpadów 

pochodzących z 

dostaw obcych

Nazwa instalacji Rodzaj surowca i rodzaj usługi

szacunkowa ilość 

Mg w całym okresie 

trwania umowy

cena 

jednostkowa 

netto za 

wykonanie 

usługi [1 Mg]

podatek VAT

Data i podpis (pieczęć wykonawcy):

Razem szacunkowa wartość 

zamówienia:

Płatność przekazywana będzie na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie ………………………….. .dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Dwanaście miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ oraz jej załącznikami i dokonaliśmy wyceny zamówienia biorąc pod uwagę informacje zawarte w SWZ oraz we wszystkich załącznikach oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.

średnim przedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR;


