
W postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego na eksploatację Zakładu/Instalacji w Gotartowie gm. Kluczbork

szacunkowy czas pracy 

określony przez 

Zamawiającego na

 1 m-c

wartość netto                        

1 m-c

wartość brutto

 1 m-c

szacunkowy czas pracy 

określony przez 

Zamawiającego na            12 

m-cy

wartość netto                      

12 m-cy

wartość brutto

 12 m-cy

168

2016

168

2016

168

2016

252

3024

210

2520

252

3024

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

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.10.2008 r (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 reaktorów kompostowni 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 

Zakład/Instalacja w 

miejscowości Gotartów gm. 

Kluczbork

Razem wartość dla zakładu

usługa - obsługa sita obrotowego marki 

Doppstadt SM 518 (nr rej. EBE1VE4)

usługa - samochodem ciężarowym z 

zabudową hakową

mth

mth

mth

mth

mth

usługa - ładowarką typu Ł-34 lub 

równoważną
mth

FORMULARZ OFERTOWY- Zadanie nr 1  Zadanie/Instalacja w Gotartowie

Zakład Zakres usług
Jednostka 

miary
Termin realizacji Warunki płatności

cena 

jednostkowa

netto

usługa - kompaktorem marki Tana

usługa - ładowarką typu Ł-34 lub 

równoważną

usługa - ładowarką

z chwytakiem hydraulicznym 

pazurowym o pojemności minimalnej 

0,4 m3 



szacowane ilości godzin dla miesiąca z podziałem na stawki VAT

Instalacja Status własności sprzętu urządzenia
Nazwa urządzenia 

- sprzętu

Ilość mth

1 zmiana
ilość etatów

Szacunkowa Ilość 

przepracowanych mth

Stawka 

VAT  zgodnie 

z PKWiU 43.99.90.0

Gotartów/Sortownia Wykonawca Chwytak 10 1 210 23%

Gotartów/Sortownia EKO-REGION Sito mobilne 8 0 168 23%

Gotartów/Sortownia Wykonawca Ładowarka 8 1 168 23%

Gotartów/Sortownia Wykonawca Hakowiec 8 1,5 252 23%

Instalacja Status własności sprzętu urządzenia
Nazwa urządzenia 

- sprzętu

Ilość mth

1 zmiana
ilość etatów

Szacunkowa Ilość 

przepracowanych mth

Stawka 

VAT  zgodnie 

z PKWiU 38.21.2

Gotartów/Kompostownia Wykonawca Ładowarka 8 1,5 252 8%

Gotartów/Składowisko EKO-REGION Kompaktor Tana 8 1 168 8%

Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe):

                  ▫ wybór oferty nie będzie prowadzic do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

                  ▫ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku w odniesieniu do następujących towarów lub usług:

                     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, których dostawa lub świadczenie będzie

                     prowadzić do jego powstawania. Wartość towaru lub usług powodujaca obowiązek podatkowy u Zamawiajacego to ………………….. Zł. Netto

            UWAGA :  w przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania 

                                  obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z zakresem prac określonym w przedmiocie zamówienia, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy bez uwag warunki zawarte w projekcie umowy.



W postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego na eksploatację Zakładu/Instalacji w Dylowie A , gm. Pajęczno 

szacunkowy czas pracy 

określony przez 

Zamawiającego na

 1 m-c

wartość netto                        

1 m-c

wartość brutto

 1 m-c

szacunkowy czas pracy 

określony przez 

Zamawiającego na            12 

m-cy

wartość netto                       

12 m-cy

wartość brutto

 12 m-cy

200

2400

67

804

5

60

260

3120

160

1920

249

2988

160

1920

250

3000

100

1200

200

2400

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

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.10.2008 r (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 reaktorów kompostowni 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 

usługa - obsługa stacjonarnej linii sortowniczej h

Razem wartość dla zakładu

usługa - obsługa sita mobilnego elektrycznego 

Doppstadt SM 620 E ( nr rej. EBE LG76) 
h

usługa - obsługa sita stacjonarnego elektrycznego h

usługa - ładowarką

VOLVO L150F mth

usługa - ładowarką HSW mth

usługa - ładowarką VOLVO  L120H mth

usługa - ładowarką typu Ł-34 lub równoważną- 

własność Wykonawcy
mth

Warunki płatności

Zakład/Instalacja w 

miejscowości Dylów A , gm. 

Pajęczno 

usługa - obsługa sita mobilnego marki Doppstadt SM 

518 (nr rej. EBE 55YS)
mth

usługa - kompaktorem marki Tana mth

usługa - przerzucarką Backhus 16.55 mth

FORMULARZ OFERTOWY- ZADANIE nr 2 - Zakład/Instalacja w Dylowie

Zakład Zakres usług
Jednostka 

miary

cena 

jednostkowa

netto

Termin realizacji



Szacowane ilości godzin dla miesiąca z przyjętą  stawką VAT

Rodzj sprzętu Szacunkowy czas pracy 

stawka VAT zgodnie z PKWiU 

43.99.90.0PKWI.U 

kompaktor TANA 67 8%

Przerzucarka Bakchus 5 8%

Sito mobilne elektryczne 

Doppstadt SM620 E 250 23%

Sito stacjonarne elektryczne 100 23%

ładowarka VOLVO L120F 160 23%

ładowarka Wykonawcy 260 23%

ładowarka VOLVO L150F 249 23%

ładowarka HSW 160 23%

sito mobilne Doppstadt SM 

518 200 23%

stacjonarna linia sortownicza 200 23%

Zamawiający wskazuje ,że mimo konieczności używania różnych stawk VAT przy rozliczaniu w trakcie trwania umowy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć 

 dla poszczegółnych sprzętów, zwłaszcza ładowarek , podziału stawek VAT. 

Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe):

                  ▫ wybór oferty nie będzie prowadzic do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

                  ▫ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku w odniesieniu do następujących towarów lub usług:

                     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, których dostawa lub świadczenie będzie

                     prowadzić do jego powstawania. Wartość towaru lub usług powodujaca obowiązek podatkowy u Zamawiajacego to ………………….. Zł. Netto

            UWAGA :  w przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania 

                                  obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z zakresem prac określonym w przedmiocie zamówienia, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy bez uwag warunki zawarte w projekcie umowy.

W związku z tym dla usprawnienia  wyliczenia szacunkowej kwoty Wykonawca powinien przyjąć stawkę VAT 23 % dla sprzętów z wyłączeniem kompaktora TANA oraz 



Formularz ofertowy ZADANIE nr 3

dotyczący  eksploatacji i obługi Zakładu/Instalacji w Ostrzeszowie przy ul. Ceglarskiej 1A

Od podpisania 

umowy do 

30.06.2017 r.

Od podpisania 

umowy do 

30.06.2017 r.

podpis Wykonawcy…………………………………………………………

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 

Razem wartość netto dla Zakładu

Od podpisania 

umowy do 

30.06.2017 r.

Od podpisania 

umowy do 

30.06.2017 r.

razem transport

usługa - transportu odpadów na 

trasie Ostrzeszów-Gotartów-

Ostrzeszów

ryczałt za jeden 

transport

475 Mg/30 

transportów
90

mth 75

Od podpisania 

umowy do 

30.06.2017 r.

72

Od podpisania 

umowy do 

30.06.2017 r.

Od podpisania 

umowy do 

30.06.2017 r.

225

wartość netto  wartośc podatku VAT wartość brutto Termin realizacji

Od podpisania 

umowy do 

30.06.2017 r.

Termin płatności 

usługa - kompaktorem marki DINO 

DZ04
mth 35 105

czas pracy określony przez 

Zamawiającego w okresie 

ważności umowy

Zakład/Instalacja w 

Ostrzeszowie ul. Ceglarska 1 A

Zakres usług
Jednostka 

miary

Szacunkowa ilość 

mth pracy/ Mg 

odpadów do 

przetransportowan

ia w skali miesiąca

cena 

jednostkowa

netto

usługa - transportu odpadów na 

trasie Ostrzeszów-Ostrów Wlkp-

Ostrzeszów

ryczałt za jeden 

transport

400 Mg/24 

transporty

razem eksploatacja

usługa - prace gospodarcze
ryczałt miesięczny 1 3

usługa - ładowarką typu HSW534E 

lub równoważną



Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe):

                  ▫ wybór oferty nie będzie prowadzic do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

                  ▫ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku w odniesieniu do następujących towarów lub usług:

                     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, których dostawa lub świadczenie będzie

                     prowadzić do jego powstawania. Wartość towaru lub usług powodujaca obowiązek podatkowy u Zamawiajacego to ………………….. Zł. Netto

            UWAGA :  w przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania 

                                  obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z zakresem prac określonym w przedmiocie zamówienia, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy bez uwag warunki zawarte w projekcie umowy.



W postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego na eksploatację Zakładu/Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice

szacunkowy czas pracy 

określony przez 

Zamawiającego na

 1 m-c

wartość netto                        

1 m-c

wartość brutto

 1 m-c

szacunkowy czas pracy 

określony przez 

Zamawiającego na           12 

m-cy

wartość netto                       

12 m-cy

wartość brutto

 12 m-cy

200

2400

200

2400

50

600

200

2400

340

4080

340

4080

300

3600

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

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 ładowarką których przeprowadzany jest właściwy proces 

 - 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 

usługa - ładowarka 

przeładunkowa SENNEBOGEN
h

Razem wartość dla zakładu

usługa - ładowarki  VOLVO L 120E mth

usługa - renault premium 

EBE2F10
km

Warunki płatności

Zakład/Instalacja w 

miejscowości Julków, gm. 

Skierniewice

usługa - obsługa sita obrotowego 

marki Doppstadt SM 518 (nr rej. 

EBE 2LA1)

mth

usługa - kompaktorem marki 

HANOMAG
mth

Termin realizacji

usługa - ładowarką typu Ł-34 lub 

równoważną - własność 

wykonawcy

mth

usługa - ładowarką typu Ł-34 lub 

równoważną - własność 

wykonawcy

mth

FORMULARZ OFERTOWY dla ZADANIA nr 4- Zakład/Instalacja w Julkowie

Zakład Zakres usług
Jednostka 

miary

cena 

jednostkowa

netto



Rodzaj sprzętu Szacunkowy czas pracy

Stawka VAT zgodnie z 

PKWiU 43.99.90. OPKWI.U

Kompaktor HANOMAG 200 8%

Sito obrotowe marki Doppstadt 200 23%

Ładowarka VOLVO L 120E 340 23%

Renault Premium (EBE2F10) 340 23%

Ładowarka wykonawcy 200 23%

Ładowarka wykonawcy 50 23%

Ładowarka przeładunkowa 

SENNEBOGEN 300 23%

Zamawiający wskazuje, że mimo konieczności uzywania różnych stawek VAT przy rozliczaniu w trakcie trwania umowy, nie jesteśmy  w stanie 

przewidzieć dla poszczególnych sprzętów, zwłaszcza ładowarek, podziału stawek VAT.

W związku z tym, dla usprawnienia wyliczenia szacunkowej kwoty Wykonawca powinieni przyjąć stawkę VAT 23% dla wszystkich sprzętów,

zgodnie z powyższą tabelą.

Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe):

                  ▫ wybór oferty nie będzie prowadzic do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

                  ▫ wybór oferty będzie prowadzic do powstania u Zamawiającego obowiązku w odniesieniu do następujących towarów lub usług:

                     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, których dostawa lub świadczenie będzie

                     prowadzić do jego powstawania. Wartość towaru lub usług powodujaca obowiązek podatkowy u Zamawiajacego to ………………….. Zł. Netto

            UWAGA :  w przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania 

                                  obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z zakresem prac określonym w przedmiocie zamówienia, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy bez uwag warunki zawarte w projekcie umowy.


