
Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ 
 

I. Specyfikacja cenowa dla wywozu odpadów komunalnych z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kożuchowskiej w Żaganiu 
 

Lp. Rodzaj czynności 

Zakładana 

szacowana 

łączna ilość 

świadczeń 
w roku 

Pojemność 

pojemnika 

na odpady 
(m3) 

Cena 

jednostkowa 

netto  
w złotych 

(m3) 

Cena 

jednostkowa 

brutto  
w złotych 

(m3) 

Łączna wartość 

brutto usługi  
w złotych 
(3 x 5 x 7) 

1 2 3 5 6 7 8 

1 

wywóz pozostałości po 

sprzątaniu grobów i ich 

otoczenia 
kontener typu KP-7 
o pojemności 7m3 

245 
 

 

   

 

2 

wywóz odpadów 

ulegających biodegradacji  
kontener typu KP-7 
o pojemności 7m3 

1  

   

RAZEM  

 

Razem za cały okres zamówienia: .......................................................................................................................................................... 
 

Słownie: .................................................................................................................................................................................................. 

 

 

UWAGA!  Podane ilości wywozów są wartościami szacunkowymi, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania odbioru odpadów w 

każdej (mniejszej lub większej) ilości. 

 

 

 

 

 

 

 



II. Specyfikacja cenowa dla wywozu odpadów komunalnych z terenu Cmentarza Parafialnego przy ul. Podgórnej w Żaganiu 

 

Lp. Rodzaj czynności 

Zakładana 

szacowana 

łączna ilość 

świadczeń 
w roku 

Pojemność 

pojemnika 

na odpady 
(m3) 

Cena 

jednostkowa 

netto  
w złotych 

(m3) 

Cena 

jednostkowa 

brutto  
w złotych 

(m3) 

Łączna wartość 

brutto usługi  
w złotych 

(3  x 5 x 7) 

1 2 3 5 6 7 8 

1 

wywóz pozostałości po 

sprzątaniu grobów i ich 

otoczenia 
pojemnik 6m3 

25  

   

RAZEM  

 

Razem za cały okres zamówienia: ................................................................................................................................. 
 

Słownie: .......................................................................................................................................................................... 
 

 

 

UWAGA!  Podane ilości wywozów są wartościami szacunkowymi, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania odbioru odpadów w 

każdej (mniejszej lub większej) ilości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Specyfikacja cenowa dotycząca wywozu odpadów komunalnych z terenu Targowiska Miejskiego  przy ul. Rybackiej 39a w Żaganiu 

 

Lp. Rodzaj czynności 

Zakładana 

szacowana 

łączna ilość 

świadczeń 
w roku 

Pojemność 

pojemnika 

na odpady 
(m3) 

Cena 

jednostkowa 

netto  
w złotych 

(m3) 

Cena 

jednostkowa 

brutto  
w złotych 

(m3) 

Łączna wartość 

brutto usługi  
w złotych 
(3 x 5 x 7) 

1 2 3 5 6 7 8 

1 

wywóz pozostałości po 

sprzątaniu stoisk 

handlowych i ich 

otoczenia  
i niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów 

komunalnych 
 kontener typu KP-7 
o pojemności 7m3 

15  

   

RAZEM 
 

 

Razem za cały okres zamówienia: ............................................................................................................................... 
 

Słownie: ....................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

UWAGA!  Podane ilości wywozów są wartościami szacunkowymi, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania odbioru odpadów w 

każdej (mniejszej lub większej) ilości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Specyfikacja cenowa dla wywozu odpadów komunalnych z terenu bazy zakładu przy ul. Bema 15 w Żaganiu 

 

Lp. Rodzaj czynności 

Zakładana 

szacowana 

łączna ilość 

świadczeń 
w roku 

Pojemność 

pojemnika 

na odpady 
(m3) 

Cena 

jednostkowa 

netto  
w złotych 

(m3) 

Cena 

jednostkowa 

brutto  
w złotych 

(m3) 

Łączna wartość 

brutto usługi  
w złotych 

(3  x 5 x 7) 

1 2 3 5 6 7 8 

1 

wywóz 

niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów 

komunalnych 
kontener KP-7 

o pojemności 7m3 

26  

   

2 
wywóz gruzu  

kontener typu KP-7 
o pojemności 7m3 

2  

   

RAZEM 
 

 

Razem za cały okres zamówienia: ................................................................................................................................ 
 

Słownie: ........................................................................................................................................................................ 
 

 

 

UWAGA!  Podane ilości wywozów są wartościami szacunkowymi, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania odbioru odpadów w 

każdej (mniejszej lub większej) ilości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Specyfikacja cenowa dla wywozu odpadów komunalnych z terenu bazy zakładu przy ul. Kolejowej 88 w Żaganiu 

 

Lp. Rodzaj czynności 

Zakładana 

szacowana 

łączna ilość 

świadczeń 
w roku 

Pojemność 

pojemnika 

na odpady 
(m3) 

Cena 

jednostkowa 

netto  
w złotych 

(m3) 

Cena 

jednostkowa 

brutto  
w złotych 

(m3) 

Łączna wartość 

brutto usługi  
w złotych 

(3  x 5 x 7) 

1 2 3 5 6 7 8 

1 

wywóz 

niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów 

komunalnych 
pojemnik 240 litrów 

52  

   

RAZEM  

 

Razem za cały okres zamówienia: ................................................................................................................................ 
 

Słownie: ....................................................................................................................................................................... 

 

 

UWAGA!  Podane ilości wywozów są wartościami szacunkowymi, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania odbioru odpadów w 

każdej (mniejszej lub większej) ilości. 
 

 

 

Ogółem (I+II+III+IV+V) za cały okres zamówienia: ....................................................................................................... 
 

Słownie: ....................................................................................................................................................................... 

 

 

 

.................................................   .............................................................................. 
 (miejscowość, data)      (podpis osoby lub osób do reprezentacji Wykonawcy) 

 
Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 


