
Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumny: b,c,d,e,f,g,h. Rubrykę "stawka podatku VAT".

Cena podana w ofercie wynika z poniższej Tabeli ceny:

szacowana ilość odpadów 

w trakcie trwania umowy

do31.12.2021r. netto
Ogólna cena 

netto
brutto netto wartość podatku VAT brutto

Mg zł zł zł zł zł zł

a b c d e f g

[kolumna a] x [kolumna b]
[kolumna e] x [stawka 

podatku VAT]
[kolumna e] + [kolumna f]

odpady zmieszane 1 1 250,00
tworzywa sztuczne i metal 2 400,00

papier 3 40,00
szkło 4 270,00

bioodpady 5 250,00

6 150,00

meble i inne odpady 

wielkogabarytowe 
7 70,00

bioodpady 8 10,00

odpady budowlane i rozbiórkowe 9 120,00

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 10 1,00

zużyte baterie i akumulatory 11 0,50

zużyte opony 12 30,00

chemikalia 13 1,00

szkło 14 3,00

tworzywa sztuczne, metale, 

opakowania wielomateriałowe
15 10,00

papier 16 1,00

przeterminowane leki 17 0,50

odpady tekstyliów i odzieży 18 1,00

odpady niekwalifikujące się do 

odpadów medycznych, w 

szczególności igły i strzykawki

19 0,50

odpady niebezpieczne 20 1,00

21 0,60

22

23 Razem cena netto Razem wartość podatku VAT Razem cena brutto

24 zł zł zł

25
suma kolumna e:

wiersze: 1-21

suma kolumna f:

wiersze: 1-21

suma kolumna g:

wiersze: 1-21

26 0 0 0,00

  

(przenieść cenę do formularza 

oferty pkt. xx. ppkt. xx)

(przenieść cenę do formularza 

oferty pkt. xx. ppkt. xx)

(przenieść cenę do formularza 

oferty pkt. xx. ppkt. xx)

____________________ dnia   ___   ___2020 roku _____________________________________________________

podpis osoby lub osób upełnomocnionych do repreentowania Wykonawcy

III. Wywóz odpadów 

gromadzonych na PSZOK

II. Odbiór i zagospodarowanie odpadów podczas mobilnej zbiórki. *

IV. Leki (apteki)

Załacznik nr 1 do Formularza Oferty

Tabela ceny 

dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zawonia"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 

Zamawiający:

Gmina Zawonia

ul.Trzebnicka 11

55-106 Zawonia

Polska

Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

* - akcja mobilnego zbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon z terenu gminy Zawonia - co 

najmniej jeden raz w roku

Stawka podatku VAT:

. . . . . . . . . . . . .  [%]

Razem

Lp.

cena jednostkowa za 1 Mg odpadów Ogółem cena

I. Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych powstających na 

nieruchomościach zamieszkałych


