
FZ/2/PN/2017 

                                                                                                              Załącznik nr 2   

 

OFERTA 

 

NAZWA WYKONAWCY .......................................................................................................... 

 

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

 

SIEDZIBA WYKONAWCY ....................................................................................................... 

 

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

 

Nr telefonu (fax) .............................................................................................................. 

 

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór 

i transport odpadów z 10 targowisk administrowanych przez – „TARGOWISKA” Sp. z o.o., w 

Poznaniu. 

  

1. Oferujemy odbiór i transport odpadów z targowisk zgodnie z warunkami technicznymi 

przedstawionymi w zał. nr 1 

 
1) Cena jednostkowa wywozu jednego pojemnika dla targowiska Rynek Jeżycki 

wynosi: 

 

netto: ................................. zł. za wywóz 1 pojemnika o pojemności 1100L- kod 15 01 06 

(słownie ………………………………………………………………….. zł.) 

podatek VAT 8 % tj. …………………. zł. 

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

brutto:  .............................................  zł.  

       (słownie: …………………………………………………………………. zł.) 

 

netto: ................................. zł. za wywóz 1 pojemnika o pojemności 1100L- kod 20 03 03 

(słownie ………………………………………………………………….. zł.) 

podatek VAT 8 % tj. …………………. zł. 

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

brutto:  .............................................  zł.  

       (słownie: …………………………………………………………………. zł.) 



 

 
2) Cena jednostkowa wywozu jednego pojemnika dla targowiska Plac   Bernardyński   

wynosi: 

netto:  ............................. zł. za wywóz 1 pojemnika o pojemności 1100L – kod 15 01 06 

(słownie: …………………………………………………………………... zł.) 

podatek VAT 8 % tj. …………………… zł. 

(słownie: …………………………………………………………………… zł.) 

brutto:  ..............................zł.   

(słownie: ……………………………………………………………………. zł.) 

 

netto:  ............................. zł. za wywóz 1 pojemnika o pojemności 1100L - kod 20 03 03 

(słownie: …………………………………………………………………... zł.) 

podatek VAT 8 % tj. …………………… zł. 

(słownie: …………………………………………………………………… zł.) 

brutto:  ..............................zł.  

(słownie: ……………………………………………………………………. zł.) 

 
3) Cena jednostkowa wywozu jednego pojemnika dla targowiska Rynek Wildecki 

wynosi: 

netto:  ................................zł. za wywóz 1 pojemnika o pojemności 1100L kod 15 01 06 

(słownie: ………………………………………………………………………… zł.) 

podatek VAT 8% tj. …………………. zł. 

(słownie:…………………………………………………………………………. zł.) 

brutto:  ....................................  zł. 

(słownie: ………………………………………………………………………… zł.) 

 

netto:  ...............................zł. za wywóz 1 pojemnika o pojemności 1100L - kod 20 03 03 

(słownie: ………………………………………………………………………… zł.) 

podatek VAT 8% tj. …………………. zł. 

(słownie:…………………………………………………………………………. zł.) 

brutto:  ....................................  zł. 

(słownie: ………………………………………………………………………… zł.) 

 

 
4.Cena jednostkowa wywozu jednego pojemnika dla targowiska Plac Wielkopolski 

wynosi: 

netto:  ................................zł. za wywóz 1 pojemnika o pojemności 1100L kod 15 01 06 



(słownie: …………………………………………………………………………. zł.) 

podatek VAT 8 % tj. ………………….. zł. 

(słownie: …………………………………………………………………………. zł.) 

brutto:  .................................... zł. 

(słownie: ………………………………………………………………………….. zł.) 

 

netto:  ...............................zł. za wywóz 1 pojemnika o pojemności 1100L  - kod 20 03 03 

(słownie: ………………………………………………………………………… zł.) 

podatek VAT 8% tj. …………………. zł. 

(słownie:…………………………………………………………………………. zł.) 

brutto:  ....................................  zł. 

(słownie: ………………………………………………………………………… zł.) 

 
5. Cena jednostkowa wywozu jednego pojemnika dla targowiska Rynek Świt wynosi: 

netto:  ...........................zł. za wywóz 1 pojemnika o pojemności 1100L kod 15 01 06 

(słownie: ………………………………………………………………………… zł.) 

podatek VAT 8 % tj. …………………. zł. 

(słownie: …………………………………………………………………………. zł.) 

brutto:  .................................... zł. 

(słownie: …………………………………………………………………………. zł.) 

 

netto:  ............................. zł. za wywóz 1 pojemnika o pojemności 1100L - kod 20 03 03 

(słownie: …………………………………………………………………... zł.) 

podatek VAT 8 % tj. …………………… zł. 

(słownie: …………………………………………………………………… zł.) 

brutto:  ..............................zł.  

 
6. Cena jednostkowa wywozu jednego pojemnika dla targowiska Dolna Wilda wynosi: 

netto:  ............................. zł.  za wywóz 1 pojemnika o pojemności 1100L kod 15 01 06 

( słownie: ………………………………………………………………………… zł) 

podatek VAT 8 % tj. ………………… zł. 

( słownie: …………………………………………………………………………. zł.) 

brutto:  .................................... . zł.  

( słownie: …………………………………………………………………………. zł.) 

 

netto:  ...............................zł. za wywóz 1 pojemnika o pojemności 1100L - kod 20 03 03 

(słownie: ………………………………………………………………………… zł.) 

podatek VAT 8% tj. …………………. zł. 



(słownie:…………………………………………………………………………. zł.) 

brutto:  ....................................  zł. 

(słownie: ………………………………………………………………………… zł.) 

 
7. Cena jednostkowa wywozu jednego pojemnika dla targowiska Rynek Łazarski 

wynosi: 

netto:  .......................... zł.  za wywóz 1 pojemnika o pojemności 1100L kod 15 01 06 

(słownie: ………………………………………………………………………….. zł.) 

podatek VAT 8 % tj. …………………. zł. 

(słownie: …………………………………………………………………………... zł.) 

brutto:  ...................................... zł.   

( słownie …………………………………………………………………………. zł.) 

 

netto:  ...............................zł. za wywóz 1 pojemnika  o pojemności 1100L - kod 20 03 03 

(słownie: ………………………………………………………………………… zł.) 

podatek VAT 8% tj. …………………. zł. 

(słownie:…………………………………………………………………………. zł.) 

brutto:  ....................................  zł. 

(słownie: ………………………………………………………………………… zł.) 

 
8. Cena jednostkowa wywozu jednego pojemnika dla targowiska Urbanowska wynosi: 

netto : ........................... zł. za wywóz 1 pojemnika o pojemności 1100L - kod 15 01 06 

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

podatek VAT 8%  tj. ................................. zł. 

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

brutto : ................................... zł 

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

 

netto:  ...............................zł. za wywóz 1  o pojemności 1100L - kod 20 03 03 

(słownie: ………………………………………………………………………… zł.) 

podatek VAT 8% tj. …………………. zł. 

(słownie:…………………………………………………………………………. zł.) 

brutto:  ....................................  zł. 

(słownie: ………………………………………………………………………… zł. 

 
9. Cena jednostkowa wywozu jednego pojemnika dla targowiska Racjonalizatorów 

wynosi: 

netto : ........................ zł. za wywóz 1 pojemnika o pojemności 1100L  kod 15 01 06 



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

podatek VAT 8%  tj. ................................. zł. 

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

brutto : ................................... zł 

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

 

netto:  ................................ zł. za wywóz 1 pojemnika o pojemności 1100L kod 20 03 03 

(słownie: …………………………………………………………………... zł.) 

podatek VAT 8 % tj. …………………… zł. 

(słownie: …………………………………………………………………… zł.) 

brutto:  ..............................zł.  

 

10. Cena jednostkowa wywozu jednego pojemnika dla targowiska Bukowska wynosi: 

netto : ........................ zł. za wywóz 1 pojemnika o pojemności 1100L  kod 15 01 06 

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

 

podatek VAT 8%  tj. ................................. zł. 

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

brutto : ................................... zł 

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

 

netto:  ................................ zł. za wywóz 1 pojemnika o pojemności 1100L kod 20 03 03 

(słownie: …………………………………………………………………... zł.) 

podatek VAT 8 % tj. …………………… zł. 

(słownie: …………………………………………………………………… zł.) 

brutto:  ..............................zł.  

 

11.Łączna wartość za całość umowy wynosi: 

 

       netto: …………………………… zł.(sł……………………………………………00/100) 

       podatek VAT 8% …………… zł. .( sł……………………………………………00/100) 

       brutto ………………… zł. .( sł……………………………………………00/100) 

 

 

2.Czas reakcji na interwencyjny wywóz odpadów  ……………………………….. 

 

3.Cena podana w ofercie traktowana jest jako ostateczna i nie podlegająca negocjacjom w 

trakcie realizacji zamówienia. 



4. Wymagany termin realizacji usług – od dnia 01.05.2017r. do dnia 30.04.2018r. 

 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne  

do przygotowania oferty. 

 

6.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc 

bieg terminu od momentu składania ofert. 

 

7.Oświadczamy, że akceptujemy istotne  postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

zgodnie z tymi postanowieniami, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

8.W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny ofertowej brutto  w formie 

…………………………………………………. zgodnie z warunkami ustalonymi w specyfikacji. 

 

 

                                                                                        

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

miejscowość, data                                                               podpis osoby uprawnionej           

                                                                                             


