
………….………………………. 

    ( pieczęć wykonawcy) 

 

OFERTA CENOWA 

 

Ja (My), niżej podpisany(ni).......................... .............................................. ............................ ..  

 

działając w imieniu i na rzecz:............................................................................. .............. .......  

                                                                                             (pełna nazwa wykonawcy) 

 

....................................................................................................................................................... 

                           (adres siedziby wykonawcy) 

 

REGON........................................................       Nr NIP................................................... 

Nr konta bankowego: 

............................................................................................................................................... 

nr telefonu ................................................. nr faxu ............................................................ 

e-mail ............................................................................................. 

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe/ rozeznanie cenowe w zakresie: 

do postępowania nr ZP-07/2020 pn. „Przekazywanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków 
w Żydomicach do stosowania władającym powierzchnią ziemi”: 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz 

Zamawiającego odpłatnej usługi obejmującej: 

a) pozyskanie odbiorców ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni 
ścieków w Żydomicach (kod odpadu 19 08 05) w celu ich zastosowania w rolnictwie (do 
uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz), zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015r. w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych (Dz. U. z 2015r., poz.257), 

b) wykonanie wszelkich niezbędnych sprawdzeń (z wyłączeniem badań gleby, które wykona 
Zamawiający), pozyskanie dokumentów, dopełnienie formalności i doprowadzenie do 
podpisania z odbiorcami władającymi gruntami,  które mogą zostać wykorzystane do 
zastosowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w 
Żydomicach (kod odpadu 19 08 05), umów przekazania komunalnych osadów ściekowych, 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

c) załadunek oraz transport na swój koszt i ryzyko osadów ściekowych w Żydomicach do 
miejsca ich rolniczego zastosowania i rozładunek osadów w tym miejscu, 

d) nadzór nad prawidłowością zastosowania osadów, w tym w szczególności nad procedurą 
rozprowadzania i wymieszania osadów z gruntem, zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. 
U. z 2015r., poz.257), 

e) nadzór nad prawidłowym udokumentowaniem czynności przez odbiorcę, w rozumieniu 
przepisów o gospodarce odpadami. 

 

1. Oferuję(-my) wykonanie zamówienia za: 

1.1. Cenę netto …....................................................zł za pozyskanie odbiorców, odebranie i 

transport do miejsca przeznaczenia 1 Mg osadu 

słownie netto …........................................................................................................................zł 

 

cenę brutto …....................................................zł 

słownie brutto ...........................................................................................................................zł 

podatek VAT ….............................................zł 

słownie …………………………………………….. 



1.2. Cenę netto …....................................................zł za pozyskanie odbiorców, odebranie i 

transport do miejsca przeznaczenia 1000 Mg osadu 

słownie netto …........................................................................................................................zł 

 

cenę brutto …....................................................zł 

słownie brutto ...........................................................................................................................zł 

podatek VAT ….............................................zł 

słownie …………………………………………….. 

 

2. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia …........................................... 

3. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

4. Akceptuję projekt umowy. 

5. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w 

miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

7. Akceptujemy 30 dniowy termin płatności. 

8. Załączniki do oferty cenowej: 

1) ………………………………… 

2) ………………………………….. 

3) ………………………………… 

4) ………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. ....................        ............................................................................................. 

                                                             (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 


