
Załącznik Nr 1 

Pieczęć Firmowa

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

20-442 Lublin ul. Abramowicka 2

W związku z ogłoszonym przetargiem, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie
odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i odzysku odpadów:

1. Oferujemy przyjęcie do wykonania zamówienie:
Zestaw 1
w cenie brutto za całe zamówienia - .......................................................... tym .............% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 

Roczna ilość odpadów i koszt ich odbioru, transportu i utylizacji

Lp. Kod odpadu Ilość kg
Cena
jedn.
netto

Warto ść
netto

Stawka
VAT - %

Warto ść
brutto

1 18 01 02
18 01 03 
18 01 82

21600

2 18 01 06 
18 01 07

100

3 18 01 01 100
4 18 01 09 50
Razem:

2. Dokładny  adres  spalarni**,  w  której  będą   utylizowane  odpady  medyczne  będące
przedmiotem  umowy:
...........................................................................................................................(należy  podać
dokładny adres uwzględniający,  ulicę  i  nr  posesji,  względnie miejscowość  i  nr  posesji).
Odległość  od  siedziby  zamawiającego  do  ww  spalarni  wynosi  ................................km.
Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  sprawdzenia  podanej  liczby  km. Zamawiający
sprawdzi wszystkie oferty przy zastosowaniu tej samej metody. W sytuacji gdy w wyniku
sprawdzenia liczba km ustalona przez Zamawiającego będzie różna od liczby km wskazanej
w ofercie,  Zamawiający  przyjmie  do  celów  obliczeniowych  w  kryterium najmniejszej
odległości ustaloną przez siebie liczbę km. 

Zestaw 2
w cenie brutto za całe zamówienia - .......................................................... tym .............% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 

Lp. Kod odpadu Ilość kg
Cena
jedn.
netto

Warto ść
netto

Stawka
VAT - %

Warto ść
brutto

1
09 01 01 
09 01 04

300



3. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury.
4. Zapewniamy niezmienność cen usług przez cały czas trwania umowy. Ceny określone w umowie
nie podlegają waloryzacji.

5. Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań
umowy jest / są:

1. …………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy, faks:………………………………………………………………………
zakres odpowiedzialności…………………………………………………………………. 

Oświadczamy, że:
1) w  przypadku  wygrania  postępowania  zobowiązujemy  się  do  podpisania  umowy  na

warunkach przedstawionych w projekcie umowy stanowiącym załącznik numer 2,

2)  żądane  w  ofercie  wynagrodzenie  zawiera  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją
przedmiotu zamówienia,

3) usługa spalania odpadów zostanie wykonana w spalarni odpadów, w której prowadzi się
ciągłe  i  okresowe  pomiary  wielkości  emisji  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz
pomiarów ilości pobieranej wody z dnia 4 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1291), a
emisje są zgodne ze standardami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2181),

4) posiadamy własną spalarnię/ dysponujemy możliwością spalania odpadów na podstawie
umowy z  podwykonawcą  obejmującej  cały  okres  realizacji  niniejszego zamówienia*,
przy czym spalarnia posiada co najmniej możliwość utylizacji odpadów o następujących
kodach: 18 01 02, 18 01 03 , 18 01 82,  18 01 06 , 18 01 07, 18 01 01,  18 01 09          

6. Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uważa się za skutecznie doręczone w
przypadku:
1. wysłania  Wykonawcy  faksem  na  nr  ........................................................  e-  mailem  na

adres: ..................................................................
2. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania telefonicznych zgłoszeń odbioru odpadów

medycznych pod numer:.........................................
3. Osobą  odpowiedzialną  za  wykonanie  umowy  ze  strony  Wykonawcy  jest.

....................tel. .................e-mail...............................................,

* niepotrzebne skreślić
** w przypadku gdy mowa o spalarni w zakresie dotyczącym zestawu 2 należny rozumieć miejsce
w którym odpady zostaną poddane odzyskowi

………………………, dnia…………                                                      …………………….
                                                                                                                          (podpis)


