Załącznik nr 3 do SIWZ
Formularz ofertowy
W postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego na eksploatację Zakładu/Instalacji w Gotartowie
Dane Wykonawcy:
……………………………………
……………………………………
…………………………………….

Zakład

Zakład/Instalacja w
miejscowości Gotartów
gm. Kluczbork

Zakres usług

jednostka
miary

usługa – obsługa sita
obrotowego marki Doppstadt
SM 518 (nr rej. EBE1VE4)

mth

usługa – kompaktorem marki
Tana

mth

usługa – ładowarką typu Ł-34
lub równoważną

mth

usługa – ładowarką typu Ł-34
lub równoważną

mth

Razem wartość dla zakładu

cena
jednostkowa
netto

czas pracy
określony przez
Zamawiającego na
1 m-c
czas pracy
określony przez
Zamawiającego na
5 m-cy

110 mth
550 mth
80 mth
400 mth
135 mth
675 mth
135 mth
675 mth

X

X

Oferta została przygotowana zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWS)

X

wartość netto
1 m-c
Termin
realizacji
wartość netto
5 m-cy

Warunki
płatności

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29
października 2008 roku (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z późn. Zm.) usługi ładowarką wykonywane w obrębie składowiska odpadów polegające na:
- przemieszczaniu odpadów za pomocą ładowarki z działki roboczej do kompostowni odpadów,
- przemieszczaniu odpadów za pomocą ładowarki z placu kompostowego do miejsca gdzie materiał kompostowy będzie przesiewany,
- załadunku i rozładunku ładowarką biodomów, w których przeprowadzany jest właściwy proces kompostowania,
- układaniu przy pomocy ładowarki pryzm kompostowych na placu kompostowym,
oraz usługi kompaktorem i ładowarką polegające na:
- przemieszczaniu odpadów na działkę roboczą i w obrębie tej działki, równomiernego rozmieszczania odpadów na wyznaczonej powierzchni, zagęszczania,
kompaktowania odpadów w celu ich ostatecznego unieszkodliwiania, formowania skarp składowiska i obsypywania materiałem przeznaczonym do
rekultywacji,
mieszczą się w grupowaniu PKWiU 38.21.2 „Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne” i są objęte 8 % podatkiem Vat.
Natomiast:
- załadunek odpadów do instalacji przesiewającej odpady
- przemieszczanie odpadów z instalacji mechanicznej obróbki do instalacji rozdrabniającej w celu dalszego przetworzenia,
- załadunek odpadów na samochody, w celu wywiezienia ich do nabywcy, wywiezienia do dalszego zagospodarowania na placu, unieszkodliwienia
- przemieszczanie odpadów na placu
mieszczą się w grupowaniu PKWiU 43.99.90.0 „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej
nieklasyfikowanych i są objęte 23 % podatkiem Vat

