
                       
             Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy zapytania ofertowego, którego przedmiot zamówienia stanowi usługa odbioru i 
transportu do miejsca dalszego zagospodarowania odpadów gastronomicznych tj. materiału 
kategorii 3 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 
z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego)” wytwarzanych przez kuchnię Zamawiającego.

1. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………NIP…………
………………REGON…………….…………KRS…………….....…………

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 za cenę 

………………..…. zł netto za 1 kg odpadów, plus obowiązująca stawka podatku VAT w 

wysokości ………. %. -  razem …….. zł brutto za 1 kg odpadów. (*)

3. Zobowiązuję się wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie:
Odbiór odpadów realizowany będzie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r

4. Warunki gwarancji: nie dotyczy
5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 

Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
6. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego, stanowiacego integralną część 

oferty, są:
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w załączniku nr 2 do zapytania 

ofertowego;
2) podpisany projekt umowy, jako akceptacja przez Wykonawcę postanowień w niej 

zawartych (**) załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
3) klauzula obowiązku informacyjnego związana z ochroną danych osobowych, 

stanowiąca załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
4) pełnomocnictwo;
5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6) pisemne oświadczenie o dalszym postępowaniu z wywożonymi odpadami zgodnie 
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz 
planami gospodarki zgodnie z odpowiednimi przepisami wskazanymi w § 1 umowy;

7) decyzja, wydaną na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wraz z wykazem środków 
transportu;

8) wydruk z Bazy Danych Odpadowych zawierający informacje, że Wykonawca posiada 
zezwolenie w zakresie transportowania i odzysku lub unieszkodliwiania 
(przetwarzania)  odpadów kat. 20 01 08.

9) w przypadku braku zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania (przetwarzania) odpadów kat. 20 01 08 wydruk z Bazy Danych 
Odpadowych zawierający informacje, że Wykonawca posiada zezwolenie na transport 
odpadów kat. 20 01 08 oraz kserokopię umowy z Podwykonawcą posiadającym 
zezwolenie wymienione w punkcie 8.    

…………………………, dnia …………… ………………………………………………...
(miejscowośc)           (pieczęć i podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych)

      do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

 (*) – w przypadku, gdy cena przedmiotu zamówienia jest wieloskładnikowa, należy wycenić wszystkie składniki składające się 
na ostateczną cenę oferty, 
(**) – jeśli dotyczy.
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