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.............................................................. 
     pieczątka  WYKONAWCY  
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTY  
 

złożony dla przeprowadzenia rozpoznania rynku na realizację zamówienia pn.:  
 

„Usługa odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów opakowaniowych z terenów zarządzanych przez 

KOSiR na terenie Gminy Kobierzyce o kodzie 15 01 06 zgodnie z OPZ”. 

 
 

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ  UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE* 
 

1. NAZWA WYKONAWCY : 

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

 

2. ADRES WYKONAWCY (siedziba): 

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

 (adres do korespondencji): ……………………………………………………………………….. 

 

3. Osoby umocowane do zawarcia umowy: …………….……………………………………… 

 

4. Osoba do kontaktu:  

tel………………………, fax ……………….……e-mail: ………………………………………….. 

5. DANE WYKONAWCY : 

- numer NIP……………………….….……. 

- numer PESEL…………………….………* 

- numer Regon……………………….……. 

- numer odpowiedniego rejestru (KRS lub Inny)* ……………………………………… 

- numer PKD (działalności głównej) *………………………….…………………………. 

- nr telefonu……………………………….. 

- nr faksu………………………………….. 

- nr konta bankowego…………………………………………………………………………. 

 
6. CENA OFERTY BRUTTO 

Zgodnie z zapisem zawartym w rozpoznaniu rynku przekazanym przez Zamawiającego oferujemy: 

- łączna cena ofertowa brutto za realizację przedmiotu zamówienia  

cena netto: …………………………zł.  

(słownie:....................................................................................................) 

+ VAT ……………………….zł 

 =  cena brutto …………..………zł 

(słownie:.....................................................................................................................................) 
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7. Ceny jednostkowe – tereny administrowane przez KOSiR (boiska sportowe): 

L.P.                 
 
 

          Kwota/Proponowany 
termin odbioru 

odpadów 
 
 
 
 
Lokalizacja obiektu 

Kwota miesięczna brutto za: podstawienie, 
2x/m-c odbiór oraz zagospodarowanie 
odpadów opakowaniowych kontenera o 
poj. 1100L. 
 

Łączna kwota brutto za 9 miesięcy 
świadczenia usługi tj: podstawienie, 2x/m-c 
odbiór oraz zagospodarowanie  
zmieszanych odpadów opakowaniowych 
 

Proponowane dni odbioru odpadów z  
kontenera np. w 1 i 3 poniedziałek 
miesiąca max. 2x/m-c. 

1 2 3 4  
(kolumna 3 x 9 m-cy) 

1. 
boisko sportowe w Solnej 
ul. Młodzieżowa  

 

 

…..………………………………………………..

brutto/1szt./2x m-c odbiór 

 

…..…………………….. zł brutto 

Proponowane dni odbioru: 

…………………………………………………… 

2. 
boisko sportowe w 
Wierzbicach ul. Topolowa 

…..………………………………………………..

brutto/1szt./2x m-c odbiór 

 

…..…………………….. zł brutto 

Proponowane dni odbioru: 

…………………………………………………… 

3.  
 
 

boisko sportowe w 
Pustkowie Wilczk. ul. 
Wrocławska 

…..………………………………………………..

brutto/1szt./2x m-c odbiór 

 

…..…………………….. zł brutto 

Proponowane dni odbioru: 

…………………………………………………… 

4. 
 
 

boisko sportowe w 
Krzyżowicach ul. Główna 

…..………………………………………………..

brutto/1szt./2x m-c odbiór 

 

…..…………………….. zł brutto 

Proponowane dni odbioru: 

…………………………………………………… 

5. 
 
 

boisko sportowe w 
Domasławiu ul. Sportowa 

…..………………………………………………..

brutto/1szt./2x m-c odbiór 

 

…..…………………….. zł brutto 

Proponowane dni odbioru: 

…………………………………………………… 

6. 
 
 

boisko sportowe w 
Magnicach ul. Parkowa 

…..………………………………………………..

brutto/1szt./2x m-c odbiór 

 

…..…………………….. zł brutto 

Proponowane dni odbioru: 

…………………………………………………… 

Łączna cena brutto: ………………..………………… zł brutto 
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Ceny jednostkowe – tereny administrowane przez KOSiR (tereny rekreacyjno – sportowe): 

L.P.                 
 
 

                 Kwota/Proponowany       
termin odbioru 

 odpadów  
 
 
Lokalizacja obiektu 

Kwota miesięczna brutto za: podstawienie, 
2x/m-c odbiór oraz zagospodarowanie 
odpadów opakowaniowych kontenera o poj. 
1100L. 
 

Łączna kwota brutto za 10 miesięcy 
świadczenia usługi tj: podstawienie, 
2x/m-c odbiór oraz zagospodarowanie  
zmieszanych odpadów opakowaniowych 
 

Proponowane dni odbioru odpadów z  
kontenera np. w 1 i 3 poniedziałek miesiąca 
max. 2x/m-c. 

1 2 3 4  
(kolumna 3 x 10 m-cy) 

 
 

7. 
 
 
 
 
 
 
 

boisko sportowe w 
Jaszowicach ul. Sportowa …..……………………………………………….. 

brutto/1szt./2x m-c odbiór  

 

…..…………………….. zł brutto 

Proponowane dni odbioru: 

……………………………………………………… 

8. 
Ślęzańsko – Bielański Obiekt 
Sportowo – Rekreacyjny w 
Ślęzy  ul. Przystankowa 4 

 

 

…..……………………………………………….. 

brutto/1szt./2x m-c odbiór 

 

…..…………………….. zł brutto 

Proponowane dni odbioru: 

……………………………………………………… 

9. 
teren zielony w Bielanach 
Wrocł. ARKALANDIA ul. 
Fiołkowa 

 

 

…..……………………………………………….. 

brutto/1szt./2x m-c odbiór 

 

…..…………………….. zł brutto 

Proponowane dni odbioru: 

……………………………………………………… 

10.  
teren zielony w Ślęzie ul. 
Tulipanowa 

…..……………………………………………….. 

brutto/1szt./2x m-c odbiór 

 

…..…………………….. zł brutto 

Proponowane dni odbioru: 

……………………………………………………… 

 
11. 
 
 
 
 
 

boisko sportowe w 
Kobierzycach ul. Sportowa 28 

…..……………………………………………….. 

brutto/1szt./2x m-c odbiór 

 

…..…………………….. zł brutto 

Proponowane dni odbioru: 

……………………………………………………… 

 
12. 

Hala Sportowo – 
Widowiskowa im. Adama 
Wójcika w Kobierzycach, ul. 
Dębowa 20 

UWAGA: stała ilość 
podstawionych kontenerów = 
6szt. 

…..……………………………………………….. 

brutto/6szt./2x m-c odbiór 

 

…..…………………….. zł brutto 

Proponowane dni odbioru: 

……………………………………………………… 

Łączna cena brutto: ………………..……………… zł brutto 
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8. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:   

Zamawiający przewiduje świadczenie usługi odbioru zmieszanych odpadów opakowaniowych w okresie od  01.03.2020 

r. do 30.11.2020 r. ( dot. pozycji od 1 do 6 z zestawienia ujętego w OPZ) oraz w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 

r. (dot. pozycji od 7 do 12 z zestawienia ujętego w OPZ).  

 
 
 
Oświadczamy, że: 
Podana cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, jakie ponosi  Zamawiający w 
przypadku wyboru Naszej oferty. 
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą, przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
   
 
 
 
 ....................................................................................... 

(imię i nazwisko, pieczątka firmowa) 
           (podpis osoby/osób uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy) 

………………………….., dnia ……………………r. 

 

 

 

 


