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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze ofert  

/pieczęć firmy lub dane adresowe i kontaktowe Podmiotu przejmującego odpady/ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Podmiot przejmujący odpady: 
 

Zarejestrowana nazwa firmy: ...................................................................................................................................  

Adres firmy: ..................................................................................................................................................................  

Numer BDO:  ................................................................................................................................................................  

REGON: ........................................................................................................................................................................  

NIP: ................................................................................................................................................................................  

TEL ...........................................  FAX ............................................................................................................................  

Osoba do kontaktu: ......................................TEL .......................................................................................................  

Adres e-mail: ................................................................................................................................................................  
 

Podmiot przekazujący odpady:  

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul. Jagodna 1C,  12-200 Pisz. 
 

Zadanie:  

Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 03 - Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego 

obróbce chemicznej (popioły ze spalania biomasy). 
 

Zobowiązujemy się do realizacji w/w zadania zgodnie z wymaganiami Ogłoszenia o naborze ofert i 

złożoną ofertą: 

 

1. Zapotrzebowanie 

Ilość odpadu o kodzie 10 01 03 planowanego do odbioru:                                                                            

 

2. Cena ofertowa za odbiór 1 Mg odpadu o kodzie 10 01 03 

Netto:…………………….PLN,  (słownie:……….………………………………………………………………...) 

Stawka i kwota podatku VAT……..% tj.…………………………PLN. (słownie:……………………...……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………) 

Brutto:…………………....PLN,  (słownie:…………………………………………………………………………) 
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1. Odbiór odpadów (transport) odbywać się będzie własnymi środkami Podmiotu przejmującego 

odpady. 

2. Termin płatności będzie wynosił 21 dni od daty wystawienia faktury przez Podmiot przejmujący 

odpady. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymogami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania i 

złożenia oferty, skalkulowania ceny oraz wykonania zadania. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 14 dni. 

5. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do przyjęcia zlecenia w 

miejscu i terminie wskazanym przez Podmiot przekazujący odpady. 

6. Oświadczamy, że firma (nazwa i adres firmy) ……………………………………..………………………… 

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

została zarejestrowana w rejestrze BDO, oraz zobowiązujemy się do prowadzenia elektronicznej 

ewidencji w czasie rzeczywistym w stosunku do odpadów odbieranych na podstawie składanej 

oferty. 

7. Oferta, wraz z wymaganymi dokumentami zawiera łącznie  ………… stron (wraz z formularzem 

ofertowym) i zgodnie z poniższym wykazem obejmuje:  

a) .....................................................................................   

b) .....................................................................................   

c) .....................................................................................  

 
 
 
 
 

Podpis osoby/osób uprawnionych 


