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____________________________________________________________
Przywidz, dnia 27.12.2011 r.

- OFERENCI – 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt  Gminy  Przywidz   zaprasza  do  złożenia  swojej  oferty  cenowej  na  wykonywanie  usługi 
odbioru,  transportu  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  z  terenów  publicznych  gminy 
Przywidz w 2012 r.

Zakres usługi:
1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych 

– 1 raz/ tydz. bądź wg zgłoszenia Zamawiającego (dot. pojemnika na oczyszczalni)
2. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych frakcji segregowanych 

(papier, szkło, plastik)
– 1 raz/ m-c

3. Odbiór, transport i zagospodarowanie zużytych baterii 
– według potrzeb, na zgłoszenie Zamawiającego,

4. Odbiór, transport i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
– według potrzeb, na zgłoszenie Zamawiającego,

5. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych
– według potrzeb, na zgłoszenie Zamawiającego,

6. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z cmentarzy, terenów 
zielonych
– według potrzeb, na zgłoszenie Zamawiającego.

Wzór Formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

Od oferentów wymaga się przedłożenia wraz z ofertą kopii złożonego wniosku o wpis do rejestru 
działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Przywidz (nie dotyczy oferentów, którzy 
posiadają  ważne  zezwolenie  na  odbiór  i  transport  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości  z terenu gminy Przywidz) !!!

Dopuszcza się składanie ofert na wszystkie bądź poszczególne pozycje będące przedmiotem 
zapytania!!!

http://www.przywidz.pl/


Kompletne oferty należy złożyć w terminie  do 10.01.2012  r.  do godz. 10.00 w jeden z  niżej 
wymienionych sposobów:

1/ złożyć w sekretariacie  Urzędu Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz 
2/ przesłać na nr faxu: (0 58) 682 52 25
3/ przesłać na mail: ochrona_srodowiska@przywidz.pl

Informację o rozstrzygnięciu niniejszego zapytania, Zamawiający poda oferentom w terminie 7 dni 
od terminu wyznaczonego na złożenie ofert.

Zapytanie ma na celu zorientowanie się w cenach rynkowych danej usługi. Zamawiający  zastrzega  
sobie prawo zlecenia wybranemu oferentowi części zakresu usługi za jego zgodą, unieważnienia lub  
nierozstrzygnięcia niniejszego zapytania lub jego części bez podania powodu.

Wójt Gminy Przywidz
    /-/

  Marek Zimakowski

mailto:ochrona_srodowiska@przywidz.pl


Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego 

z dnia 27.12.2011 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Oferent:

Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………
Adres siedziby ………………………………………………………………………………..
NIP: ………………………………………… REGON: …………………………………….
Tel kontaktowy ………………………………. Adres e-mail (jeśli jest) ……………………
…………………………………………………………………………………………………

Składam swoją ofertę cenową na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania stałych  odpadów 
komunalnych z terenów publicznych  gminy Przywidz w 2012 r.

Koszty wykonania poszczególnych prac:

1. Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych  zmieszanych z 
częstotliwością 1 raz/ tydz. (budunek Urzędu, targowisko gminne, kosze uliczne, budynek 
komunalny) lub wg zgłoszenia (oczyszczalnia)
– cena: ………………………………. złotych brutto

 (słownie: ……………………………………………………….)
sposób rozliczenia: za Mg/ za pojemnik / ryczałtowo
cena za dodatkowy odbiór odpadów tego typu: 
– cena: ………………………………. złotych brutto

 (słownie: ……………………………………………………….)
sposób rozliczenia: za Mg / za pojemnik / ryczałtowo

W przypadku rozliczenia za pojemnik należy podac stawki dla pojemników o pojemności:
– 1,1m3 (oczyszczalnia)– ............................... złotych brutto 

(słownie: ...........................................................................................................................)
– 0,11m3 (kosze uliczne) - .............................. złotych brutto 

(słownie: ...........................................................................................................................)
– 7,0m3 (budynek Urzędu, targowisko) - .............................. złotych brutto 

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

2. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych frakcji segrowanych (papier, 
szkło, plastik) z częstotliwością 1 raz/m-c
– cena: ………………………………. złotych brutto

 (słownie: ……………………………………………………….)
sposób rozliczenia: …………………………………………………
cena za dodatkowy odbiór odpadów tego typu: 
– cena: ………………………………. złotych brutto
 (słownie: ……………………………………………………….)



sposób rozliczenia: za Mg / za pojemnik / ryczałtowo 

3. Odbiór, transport i zagospodarowanie zużytych baterii według potrzeb, na zgłoszenie 
Zamawiającego,
– cena: ………………………………. złotych brutto

 (słownie: ……………………………………………………….)
sposób rozliczenia: za Mg / ryczałtowo

4.  Odbiór,  transport  i  zagospodarowanie  zużytego  sprzętu  elektrycznego 
i elektronicznego według potrzeb, na zgłoszenie Zamawiającego
– cena: ………………………………. złotych brutto

 (słownie: ……………………………………………………….)
sposób rozliczenia : za Mg/ ryczałtowo

5. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych według potrzeb, na 
zgłoszenie Zamawiającego,
– cena: ………………………………. złotych brutto

 (słownie: ……………………………………………………….)
sposób rozliczenia: za Mg / ryczałtowo

6. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z cmentarzy, terenów 
zielonych według potrzeb, na zgłoszenie Zamawiającego,
– cena: ………………………………. złotych brutto

 (słownie: ……………………………………………………….)
sposób rozliczenia: za Mg, ryczałtowo

Data sporządzenia: ……………….

Podpis Oferenta (i pieczątka): …………………….
















