
Załącznik nr 1 
 

(pieczęć firmowa) 

 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

Wywóz odpadów i osadów ściekowych wytworzonych na oczyszczalniach ścieków 

 

 

Nazwa wykonawcy: …………………..………………………………………………………... 

 

Adres: …………………………………………………………………………………..……… 

 

Telefon / Fax : ……………………………………E-mail: …………..………………..……… 

 

CZĘŚĆ 1 

Załadunek, wywóz i zagospodarowanie odwodnionych częściowo higienizowanych 

osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Snopkowie  
 

 

L.p. 

Rodzaj usługi Ilość Cena brutto  

za 1 Mg 

Wartość brutto 

1 Załadunek, wywóz i zagospodarowanie            

osadu 

 

1000 Mg   

 

RAZEM brutto 

 

 

 

Cena oferty brutto: ………………… w tym podatek VAT (8%) ……………………….. 

 

Norma emisji spalin samochodów świadczących usługi: EURO  …………… 

 

CZĘŚĆ  2 

Wywóz odpadów o kodach 19 08 01 (skratki ok. 10 Mg)  i 19 08 02 (zawartość  

piaskowników ok. 10 Mg)  w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992) wytworzonych na oczyszczalni ścieków w 

Snopkowie (ok. 10 Mg zawartość piaskowników i ok. 10 Mg skratek) i na oczyszczalni 

ścieków w Tomaszowicach       (skratki ok. 2 Mg) oraz poddania ich procesowi 

przetworzenia. 
 

L.p. Rodzaj usługi Ilość Cena brutto  

za 1 Mg 

Wartość brutto 

1 Załadunek, wywóz oraz poddanie   

odzyskowi lub unieszkodliwieniu                           

odpadu o kodzie (19 08 01) skratki 

12 Mg   

2 Załadunek, wywóz oraz poddanie  

odzyskowi  lub unieszkodliwieniu                          

odpadu o kodzie (19 08 02) zawartość 

piaskowników 

10 Mg   

 

RAZEM brutto 

 

 

 
 

 

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

                                                                                                   (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 



 

Cena oferty brutto: ………………… w tym podatek VAT (8%) ……………………….. 

 

Norma emisji spalin samochodów świadczących usługi: EURO  …………… 
 

 

Zamówienie wykonamy:   własnymi siłami / przy udziale podwykonawcy

 

 

W trybie podwykonawstwa zlecimy (wskazać zakres prac i podwykonawcę, któremu 

wykonawca zamierza zlecić prace) : 

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

 

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

 

Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą
**

 ?:   TAK  /  NIE 
* 
 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1).) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. POUCZENIE: W przypadku 

gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawcy nie składa (należy usunąć lub przekreślić niniejsze oświadczenie). 

 

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

(data)                                                                                                   (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

 

 

 

 

    

 
 

                                                           
*
 niepotrzebne skreślić lub właściwe podkreślić (w przypadku braku skreślenia lub podkreślenia w zakresie 

podwykonawstwa przyjmuje się wykonanie zamówienia własnymi siłami ) 

 

** Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa 

nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego 

roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 


