Załącznik nr 1a
_______________________________
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY – CZ. I
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszków
L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Wielkość
szacunkowa w
Mg

Cena za 1 Mg
(netto)

Wartość

I. ODPADY KOMUNALNE ZEBRANE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH
ZAGOSPODAROWYWANE W RIPOK:
1. zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych (z dostawą do RIPOK)
zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych
2.
(wg cennika RIPOK)

1 Mg

1649,00

1 Mg

1649,00

II. ODPADY KOMUNALNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI ZEBRANE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
ZAGOSPODAROWYWANE W RIPOK:
zbiórka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(z dostawą do RIPOK)
zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
2.
(wg cennika RIPOK)
1.

1 Mg

160,00

1 Mg

160,00

III. ODPADY POPIOŁÓW I ŻUŻLI Z PALENISK DOMOWYCH ZEBRANE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
1. zbiórka i transport do instalacji popiołów i żużli z palenisk domowych

1 Mg

291,00

IV. ODPADY KOMUNALNE ZEBRANE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH GROMADZONE
SELEKTYWNIE ZAGOSPODAROWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ :
1.

zbiórka i zagospodarowanie odpadów – papier (w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury)

1 Mg

16,00

zbiórka i zagospodarowanie odpadów – szkło (w tym odpady opakowaniowe ze
szkła)
zbiórka i zagospodarowanie odpadów - metale, tworzywa sztuczne
(odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
3.
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe)
zbiórka i zagospodarowanie odpadów - meble i inne odpady
wielkogabarytowe stanowiące odpady komunalne, odpady w postaci zużytego
4.
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powstające w gospodarstwach
domowych – z wyłączeniem nieruchomości niezamieszkałych.

2.

5. zbiórka i zagospodarowanie odpadów - przeterminowane leki

1 Mg

160,00

1 Mg

220,00

1 Mg

180,00

1 Kg*

60,00
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO
PODATEK VAT
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO

*Uwaga! Przeterminowane leki podane są w innej jednostce – kilogramach

……….............................., dnia …………………….
/miejscowość/
................................................................
/podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

Załącznik nr 1b
_______________________________
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY – CZ. II
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobylin
L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Wielkość
szacunkowa w
Mg

Cena za 1 Mg
(netto)

Wartość

I. ODPADY KOMUNALNE ZEBRANE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH
ZAGOSPODAROWYWANE W RIPOK:
1. zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych (z dostawą do RIPOK)
2.

zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych
(wg cennika RIPOK)

1 Mg

2950,00

1 Mg

2950,00

II. ODPADY KOMUNALNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJ Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZAGOSPODAROWYWANE W RIPOK:
przyjęcie i transport odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
1. (do RIPOK)
2.

zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(wg cennika RIPOK)

1 Mg

320,00

1 Mg

320,00

III. ODPADY KOMUNALNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI ZEBRANE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
ZAGOSPODAROWYWANE W RIPOK:
zbiórka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(z dostawą do RIPOK)
zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
2.
(wg cennika RIPOK)
1.

1 Mg

320,00

1 Mg

320,00

IV. ODPADY POPIOŁÓW I ŻUŻLI Z PALENISK DOMOWYCH ZEBRANE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
1. zbiórka i transport do instalacji popiołów i żużli z palenisk domowych

1 Mg

520,00

V. ODPADY KOMUNALNE ZEBRANE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH GROMADZONE
SELEKTYWNIE ZAGOSPODAROWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ :
zbiórka i zagospodarowanie odpadów – papier (w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury)
zbiórka i zagospodarowanie odpadów – szkło (w tym odpady opakowaniowe ze
2.
szkła)
zbiórka i zagospodarowanie odpadów - metale, tworzywa sztuczne
(odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
3.
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe)
zbiórka i zagospodarowanie odpadów - meble i inne odpady
wielkogabarytowe stanowiące odpady komunalne, odpady w postaci zużytego
4.
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powstające w gospodarstwach
domowych – z wyłączeniem nieruchomości niezamieszkałych.

1.

5. zbiórka i zagospodarowanie odpadów - przeterminowane leki

1 Mg

16,00

1 Mg

350,00

1 Mg

340,00

1 Mg

140,00

1 Kg*

1000,00

VI. ODPADY KOMUNALNE Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ZAGOSPODAROWYWANE
PRZEZ WYKONAWCĘ
1.

przyjęcie i zagospodarowanie - papier (w tym tektury, odpady opakowaniowe z
papieru i odpady opakowaniowe z tektury)

2. przyjęcie i zagospodarowanie - szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła)
przyjęcie i zagospodarowanie - metale, tworzywa sztuczne (odpady metali,
w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych,
3.
w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe)
przyjęcie i zagospodarowanie - meble i inne odpady wielkogabarytowe
stanowiące odpady komunalne, odpady w postaci zużytego sprzętu
4.
elektrycznego i elektronicznego, powstające w gospodarstwach domowych
– z wyłączeniem nieruchomości niezamieszkałych

1 Mg

4,00

1 Mg

6,00

1 Mg

20,00

1 Mg

200,00

przyjęcie i zagospodarowanie – zużyte opony powstające w gospodarstwach
domowych
przyjęcie i zagospodarowanie - odpady budowlane i rozbiórkowe powstające
6.
w gospodarstwach domowych

1 Mg

4,00

1 Mg

160,00

7. przyjęcie i zagospodarowanie - przeterminowane leki, strzykawki i chemikalia

1 Kg*

10,00

8. transport do instalacji popiołów i żużli z palenisk domowych

1 Mg

160,00

5.

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO
PODATEK VAT
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO
*Uwaga! Przeterminowane leki i chemikalia podane są w innej jednostce – kilogramach

……….............................., dnia …………………….
/miejscowość/
................................................................
/podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

Załącznik nr 1c
_______________________________
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY – CZ. III
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Krotoszyn
L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Wielkość
szacunkowa w
Mg

Cena za 1 Mg
(netto)

Wartość

I. ODPADY KOMUNALNE ZEBRANE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH
ZAGOSPODAROWYWANE W RIPOK:
1. zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych (z dostawą do RIPOK)
2.

zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych
(wg cennika RIPOK)

1 Mg

18050,00

1 Mg

18050,00

II. ODPADY KOMUNALNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJ Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZAGOSPODAROWYWANE W RIPOK:
przyjęcie i transport odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
1. (do RIPOK)
2.

zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(wg cennika RIPOK)

1 Mg

3000,00

1 Mg

3000,00

III. ODPADY KOMUNALNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI ZEBRANE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
ZAGOSPODAROWYWANE W RIPOK:
zbiórka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(z dostawą do RIPOK)
zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
2.
(wg cennika RIPOK)
1.

1 Mg

2140,00

1 Mg

2140,00

IV. ODPADY POPIOŁÓW I ŻUŻLI Z PALENISK DOMOWYCH ZEBRANE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
1. zbiórka i transport do instalacji popiołów i żużli z palenisk domowych

1 Mg

3170,00

V. ODPADY KOMUNALNE ZEBRANE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH GROMADZONE
SELEKTYWNIE ZAGOSPODAROWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ :
zbiórka i zagospodarowanie odpadów – papier (w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury)
zbiórka i zagospodarowanie odpadów – szkło (w tym odpady opakowaniowe ze
2.
szkła)
zbiórka i zagospodarowanie odpadów - metale, tworzywa sztuczne
(odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
3.
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe)
zbiórka i zagospodarowanie odpadów - meble i inne odpady
wielkogabarytowe stanowiące odpady komunalne, odpady w postaci zużytego
4.
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powstające w gospodarstwach
domowych – z wyłączeniem nieruchomości niezamieszkałych.

1.

5. zbiórka i zagospodarowanie odpadów - przeterminowane leki

1 Mg

330,00

1 Mg

1420,00

1 Mg

1900,00

1 Mg

220,00

1 Kg*

3000,00

VI. ODPADY KOMUNALNE Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ZAGOSPODAROWYWANE
PRZEZ WYKONAWCĘ
1.

przyjęcie i zagospodarowanie - papier (w tym tektury, odpady opakowaniowe z
papieru i odpady opakowaniowe z tektury)

2. przyjęcie i zagospodarowanie - szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła)
przyjęcie i zagospodarowanie - metale, tworzywa sztuczne (odpady metali,
w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych,
3.
w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe)
przyjęcie i zagospodarowanie - meble i inne odpady wielkogabarytowe
stanowiące odpady komunalne, odpady w postaci zużytego sprzętu
4.
elektrycznego i elektronicznego, powstające w gospodarstwach domowych
– z wyłączeniem nieruchomości niezamieszkałych

1 Mg

30,00

1 Mg

100,00

1 Mg

20,00

1 Mg

1600,00

przyjęcie i zagospodarowanie – zużyte opony powstające w gospodarstwach
domowych
przyjęcie i zagospodarowanie - odpady budowlane i rozbiórkowe powstające
6.
w gospodarstwach domowych

1 Mg

24,00

1 Mg

880,00

7. przyjęcie i zagospodarowanie - przeterminowane leki, strzykawki i chemikalia

1 Kg*

10,00

8. transport do instalacji popiołów i żużli z palenisk domowych

1 Mg

550,00

5.

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO
PODATEK VAT
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO
*Uwaga! Przeterminowane leki i chemikalia podane są w innej jednostce – kilogramach

……….............................., dnia …………………….
/miejscowość/
................................................................
/podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

Załącznik nr 1d
_______________________________
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY – CZ. IV
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulmierzyce
L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Wielkość
szacunkowa w
Mg

Cena za 1 Mg
(netto)

Wartość

I. ODPADY KOMUNALNE ZEBRANE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH
ZAGOSPODAROWYWANE W RIPOK:
1. zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych (z dostawą do RIPOK)
zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych
2.
(wg cennika RIPOK)

1 Mg

1360,00

1 Mg

1360,00

II. ODPADY KOMUNALNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI ZEBRANE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
ZAGOSPODAROWYWANE W RIPOK:
zbiórka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(z dostawą do RIPOK)
zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
2.
(wg cennika RIPOK)
1.

1 Mg

120,00

1 Mg

120,00

III. ODPADY POPIOŁÓW I ŻUŻLI Z PALENISK DOMOWYCH ZEBRANE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
1. zbiórka i transport do instalacji popiołów i żużli z palenisk domowych

1 Mg

240,00

IV. ODPADY KOMUNALNE ZEBRANE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH GROMADZONE
SELEKTYWNIE ZAGOSPODAROWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ :
1.

zbiórka i zagospodarowanie odpadów – papier (w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury)

1 Mg

13,00

zbiórka i zagospodarowanie odpadów – szkło (w tym odpady opakowaniowe ze
szkła)
zbiórka i zagospodarowanie odpadów - metale, tworzywa sztuczne
(odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
3.
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe)
zbiórka i zagospodarowanie odpadów - meble i inne odpady
wielkogabarytowe stanowiące odpady komunalne, odpady w postaci zużytego
4.
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powstające w gospodarstwach
domowych – z wyłączeniem nieruchomości niezamieszkałych.

2.

5. zbiórka i zagospodarowanie odpadów - przeterminowane leki

1 Mg

100,00

1 Mg

160,00

1 Mg

90,00

1 Kg*

400,00
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO
PODATEK VAT
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO

*Uwaga! Przeterminowane leki podane są w innej jednostce – kilogramach

……….............................., dnia …………………….
/miejscowość/
................................................................
/podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

Załącznik nr 1e
_______________________________
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY – CZ. V
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zduny
L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Wielkość
szacunkowa w
Mg

Cena za 1 Mg
(netto)

Wartość

I. ODPADY KOMUNALNE ZEBRANE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH
ZAGOSPODAROWYWANE W RIPOK:
1. zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych (z dostawą do RIPOK)
zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych
2.
(wg cennika RIPOK)

1 Mg

3040,00

1 Mg

3040,00

II. ODPADY KOMUNALNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI ZEBRANE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
ZAGOSPODAROWYWANE W RIPOK:
zbiórka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(z dostawą do RIPOK)
zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
2.
(wg cennika RIPOK)
1.

1 Mg

400,00

1 Mg

400,00

III. ODPADY POPIOŁÓW I ŻUŻLI Z PALENISK DOMOWYCH ZEBRANE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
1. zbiórka i transport do instalacji popiołów i żużli z palenisk domowych

1 Mg

530,00

IV. ODPADY KOMUNALNE ZEBRANE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH GROMADZONE
SELEKTYWNIE ZAGOSPODAROWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ :
1.

zbiórka i zagospodarowanie odpadów – papier (w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury)

1 Mg

40,00

zbiórka i zagospodarowanie odpadów – szkło (w tym odpady opakowaniowe ze
szkła)
zbiórka i zagospodarowanie odpadów - metale, tworzywa sztuczne
(odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
3.
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe)
zbiórka i zagospodarowanie odpadów - meble i inne odpady
wielkogabarytowe stanowiące odpady komunalne, odpady w postaci zużytego
4.
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powstające w gospodarstwach
domowych – z wyłączeniem nieruchomości niezamieszkałych.

2.

5. zbiórka i zagospodarowanie odpadów - przeterminowane leki

1 Mg

320,00

1 Mg

330,00

1 Mg

80,00

1 Kg*

1000,00
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO
PODATEK VAT
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO

*Uwaga! Przeterminowane leki podane są w innej jednostce – kilogramach

……….............................., dnia …………………….
/miejscowość/
................................................................
/podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

Załącznik nr 1f
_______________________________
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY – CZ. VI
Świadczenie usług zagospodarowania popiołów i żużlu z gospodarstw domowych z terenu
Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”.
L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Wielkość
szacunkowa w
Mg

Cena za 1 Mg
(netto)

Wartość

I. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW POPIOŁU I ŻUŻLU Z TERENU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO SIÓDEMKA”
3. Zagospodarowanie popiołu i żużlu

1 Mg

5500,00
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO
PODATEK VAT
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO

……….............................., dnia …………………….
/miejscowość/
................................................................
/podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

