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Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 

………………………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………………… 

REGON: ………………………………………………. 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

………………………………………………………… 

Numer telefonu: ……………………………………… 

Adres email: …………………………………………. 

Gmina Wodzierady 

Wodzierady 24 

98-105 Wodzierady 

 

OFERTA CENOWA 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia …………………… na „Usuwanie folii 

rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy 

Wodzierady” oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia:

  

Lp. Kod 

opadu 

Nazwa Szacunkowa 

ilość Mg 

Cena 

netto 

za 1 Mg 

Cena 

brutto 

za 1 Mg 

Cena 

netto  

[4 x 5] 

Cena 

brutto 

[4 x 6] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 02 01 04 Folia rolnicza 

biała 

32,015 Mg     

2 02 01 04 Folia rolnicza 

czarna 

2,34 Mg     

3 02 01 04 Siatki i sznurki do 

owijania balotów 

10,284 Mg     

4 02 01 04 Opakowania po 

nawozach 

10,884 Mg     

5 02 01 04 Opakowania Big 

Bag 

14,455 Mg     

Razem: 69,978 Mg     
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Cena oferty netto   (razem): …………………………………………………   zł 

Cena oferty brutto (razem): …………………………………………………   zł 

 

W podaną cenę wliczono odbiór z miejsca wskazanego przez Gminę, transport  

i utylizację/poddanie odzyskowi w/w odpadów, podatki, opłaty, wynagrodzenia, prowadzenie 

ilościowej i jakościowej ewidencji etc. 

 

 

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 października 2020 r. 

 

Termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest należyte i terminowe wykonanie w/w robót  

i przedstawienie Zamawiającemu stosownych dokumentów wymienionych w zapytaniu 

ofertowym. 

 

 

 

 

………………………………………………… 

(data, podpis Wykonawcy) 

 

 

…………………………………………………… 
(pieczęcie imienne i podpis/y osób 

upoważnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy) 
 

 

 

 


