Załącznik nr 4
do SIWZ na odbiór i zagospodarowanie odpadów z kotła K-10 powstających w Wydziale Cieplnym w Jednostce Biznesowej Energetyka

Wzór
OFERTA
na odbiór i zagospodarowanie odpadów z kotła K-10 powstających w Wydziale Cieplnym
w Jednostce Biznesowej Energetyka
Dane dostawcy:
Nazwa i siedziba: ……………………………………………….………………………………..................……….…………………………………………
Osoba do kontaktu: …………………………………...…… tel. ……..……… faks: ……….……. e-mail: ……………………...................
NIP …………………………..…………………………………………….………………; REGON ………………………..……….......…………................…
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg oferujemy odbiór i zagospodarowanie odpadów z kotła K-10
powstających w Wydziale Cieplnym w Jednostce Biznesowej Energetyka, zgodnie z zakresem,
wymaganiami i zasadami określonymi w SIWZ na poniższych warunkach:
1. Ceny jednostkowe za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania poniższych odpadów dla
poszczególnych wariantów okresowych:
a) Wariant 1: W okresie od 01.04.2019 r. do 31.05.2020 r.:
Lp.

Nazwa odpadu/ sposób
odbioru (typ środka
transportu)

Kod
odpadu

1.

Żużle odbiór wanną/
kontenerem

10 01 01

2.

Popioły odbiór cysterną

10 01 02

3.

Popioły odbiór
wanną/kontenerem

10 01 02

3.
4.

Odpady z odsiarczania spalin
odbiór cysterną
Odpady z odsiarczania spalin
odbiór wanną/kontenerem

Płaci Grupa Azoty ZAK S.A.

Płaci Wykonawca

Cena netto PLN/Mg
(cena zawiera koszt
transportu)

Cena netto PLN/Mg
(cena zawiera koszt
transportu)

10 01 82
10 01 82

b) Wariant 2: W okresie od 01.04.2019 r. do 31.05.2021 r.:
Lp.

Nazwa odpadu/ sposób
odbioru (typ środka
transportu)

Kod
odpadu

1.

Żużle odbiór wanną/
kontenerem

10 01 01

2.

Popioły odbiór cysterną

10 01 02

3.

Popioły odbiór
wanną/kontenerem

10 01 02

4.
5.

Odpady z odsiarczania spalin
odbiór cysterną
Odpady z odsiarczania spalin
odbiór wanną/kontenerem

Płaci Grupa Azoty ZAK S.A.

Płaci Wykonawca

Cena netto PLN/Mg
(cena zawiera koszt
transportu)

Cena netto PLN/Mg
(cena zawiera koszt
transportu)

10 01 82
10 01 82
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2. Opis sposobu odbioru i zagospodarowania odpadu
Lp.
1.

Nazwa odpadu/ sposób
odbioru (typ środka
transportu)
Żużle odbiór wanną/
kontenerem

Kod
odpadu
10 01 01

2.

Popioły odbiór cysterną

10 01 02

3.

Popioły odbiór
wanną/kontenerem

10 01 02

4.
5.

Odpady z odsiarczania spalin
odbiór cysterną
Odpady z odsiarczania spalin
odbiór wanną/kontenerem

Opis sposobu odbioru i zagospodarowania odpadu

10 01 82
10 01 82

Uwaga:
a) Cena podana w ofercie za wykonanie usługi obejmuje wszystkie koszty realizacji zadania, łącznie
z kosztami transportu odpadów (koszt załadunku odpadu i ważenia po stronie Zamawiającego).
b) Sposób odbioru odpadu o kodzie 10 01 02 wanną/ kontenerem, będzie możliwy od momentu
otrzymania oraz uprawomocnienia się decyzji środowiskowej Zamawiającego, dotyczącej sposobu
odbioru wanną/ kontenerem niniejszego odpadu.
3.

Warunki płatności:
a) W przypadku wynagrodzenia dla Wykonawcy płatność nastąpi w terminie ……….. dni od daty wpływu
faktury VAT do Grupy Azoty ZAK S.A. (preferowany przez Grupę Azoty ZAK S.A. termin płatności wynosi
60 dni).
b) W przypadku wynagrodzenia dla Zamawiającego płatność nastąpi w terminie ……….. dni od daty
wystawienia faktury VAT (preferowany przez Grupę Azoty ZAK S.A. termin płatności wynosi 14 dni).

4.

Sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez oferenta w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia: (forma i wysokość) …………………………………..……….……..
Forma do wyboru oferenta: gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub zabezpieczenie w pieniądzu. Wartość
zabezpieczenia nie może być niższa niż 10% wartości netto umowy).

5.

Potwierdzamy 90-dniową ważność oferty.

6.

Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy
podwykonawcom: ………………….…….., w następującym zakresie: ………………….……..

7.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej
wymaganiami i zasadami postępowania.

8.

Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz
wykonania zamówienia w sposób należyty.

9.

Załączniki do oferty: ………………….……..

Miejscowość i data …………………….……..

zlecić

następującym

………………………...………………….……….……..
podpis i pieczęć osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta
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