
Nr sprawy DZP.2310.64.2021          załącznik Nr 2 do Zaproszenia 

NAZWA WYKONAWCY:  

 

 

______________________________________________________________________ 

lub nazwy wykonawców w przypadku spółki cywilnej bądź konsorcjum 
 

 REGON: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
 

 NIP: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
  
ADRES:  
 

kod:______ - ______,  miejscowość _________________________, ul. ________________________,  
 

nr domu____ , nr mieszkania __________________, województwo ___________________________ 
 

tel. ________________________________ faks 
_______________________________ 
 

e-mail: _______________________________  

PROPOZYCJA CENOWA 
 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie pakietu sprawozdań 

z zakresu ochrony środowiska dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. 

 

1. Składam propozycję cenową na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym                      

w zaproszeniu. 

 

2. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. 

 

3. Oferuję realizację zamówienia: 

 

Cena całkowita brutto zamówienia: ………………………………………………………..….PLN 

Słownie cena całkowita brutto: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

wg poniższego zestawienia tabelarycznego: 
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Formularz Cenowy 

Zadanie 

Kwota 

Fakturowana 
netto 

Płatność 

Zadanie nr 1 - Wprowadzenie danych do raportu o 

wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych 
substancji do Krajowej bazy KOBIZE  od 2020 roku 

włącznie 

………. zł 

za raport dla jednej 

obiektu 

po odbiorze pracy za dany 
okres sprawozdawczy  

Zadanie nr  2 – Naliczanie opłat i przygotowanie 
wykazów opłatowych za emisję substancji do 

powietrza od 2020 roku włącznie 

………. zł 
za jedno źródło 

emisji substancji do 
powietrza 

po odbiorze pracy za dany 

okres sprawozdawczy 

Zadanie nr  3 – Karta ewidencji odpadów wyłącznie 

na podstawie danych dostarczonych przez 
Zamawiającego, od 2020 roku włącznie 

………. zł 

za jeden egzemplarz 
karty ewidencji 

po odbiorze pracy za dany 

okres sprawozdawczy 

Zadanie nr  4 –Zbiorcze zestawienie danych o 

rodzajach i ilości odpadów wyłącznie na podstawie 
danych dostarczonych przez Zamawiającego, od 2020 

roku włącznie 

………. zł 

za jedno zestawienie 

roczne 

po odbiorze pracy za dany 
okres sprawozdawczy 

Zadanie nr  5 – Jednorazowe wsparcie w założeniu 
konta w CRO  

………. zł 
 

po odbiorze pracy 

Zadanie nr  6 – Zakładanie kart dla urządzeń 
klimatyzacyjnych lub chłodniczych w CRO i ich 

aktualizacja 

………. zł 
 za kartę dla jednego 

urządzenia 

po odbiorze pracy 

Zadanie nr  7 – Uzupełnianie kart urządzeń 
chłodniczych lub klimatyzacyjnych w zakresie 

przeprowadzonych czynności serwisowych. 

………. zł 
za jednorazowe 

uzupełnienie karty 

dla jednego 
urządzenia 

po odbiorze pracy 

Zadanie 8 - Analiza zasadności wpisu do BDO, jeśli 

konieczne zarejestrowanie w bazie BDO, jeśli 
niekonieczne wystosowanie odpowiednich oświadczeń 

………. zł 

za jednorazowy wpis 
po odbiorze pracy 

 
5. Oświadczam, że oferowane ceny jednostkowe netto są stałe i będą obowiązywały przez cały okres 

realizacji zamówienia. 

 
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*1 
  
 
 
 
 
 
 

...........................................................................
    (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) 

................................. ,dnia............................ 2021 r.   

 

 
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku  informacyjnego, stosownie 
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 


