Załącznik nr 1 do SIWZ
………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma) (adres)

………………………………………………………………

(NIP/PESEL)

………………………………………………………………

(KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

………………………………………………………………

(stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Formularz Oferty
Do
Zachodniopomorskiego
w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-350240 Szczecin

Urzędu

Nawiązując do postępowania przetargowego na: „Kompleksowe
w pomieszczeniach na przejściach granicznych ” (znak: L-1.272.10.2019/)

Wojewódzkiego

utrzymanie

czystości

MY NIŻEJ PODPISANI
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
a) w zakresie I części zamówienia sprzątanie Przejścia Granicznego Szczecin Port za cenę ____________zł
brutto, ____________________słownie brutto _____________________w tym należny podatek VAT.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4A do SIWZ.
Nr
części
1

I

Lokalizacja

2

budynki Przejścia
Granicznego Szczecin
Port

Miesięczne wynagrodzenie
ryczałtowe świadczenia
usług objętych umową
(zł brutto)
3

Ilość
miesięcy

Koszt usług objętych umową w okresie
jej obowiązywania(zł brutto)
kol. 3 x 4

4

5

12

CENA OFERTY cz. I
b) w zakresie II części zamówienia sprzątanie Przejść Granicznych Świnoujście i Dziwnów za cenę
_____________ zł brutto, słownie brutto______________________ w tym należny podatek VAT.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4B do SIWZ.

1

Nr
części
1

II

Lokalizacja
2

Budynki Przejść
Granicznych
Świnoujście i Dziwnów

Miesięczne wynagrodzenie
ryczałtowe świadczenia
usług objętych umową
(zł brutto)
3

Ilość
miesięcy

4

Koszt usług objętych umową w okresie
jej obowiązywania(zł brutto)
kol. 3 x 4
5

12

CENA OFERTY cz. II
2. Oświadczamy, że oferowana ryczałtowa cena usługi stanowić będzie wartość całego zamówienia
i zostaje ustalona na cały okres trwania umowy i nie będzie podlegać zmianom. W cenie naszej oferty
zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym koszty pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej
stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) (Dz. U. z 2019
r.,poz.1778).
3. Oświadczamy, że przyjmując do realizacji zamówienie zapewnimy, aby wszystkie osoby wykonujące
czynności sprzątania skierowane przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia są/będą
zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez cały okres świadczenia usługi przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, (dla każdej części) -zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 4.9. SIWZ.
4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
______________________________________________________________________________________
e-mail:____________________________.tel./fax: ____________________________________;
5. OŚWIADCZAMY, że
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w
nim zawarte i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego
wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
7. Informujemy,
iż
przy
pomocy
podwykonawców
_______________________________________________________________________

wykonamy*

Wykonawca zobowiązany jest podać zakres każdej części zamówienia i dane podwykonawców, którym go powierzy
*uzupełnić jeśli dotyczy
Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? *** Tak/ Nie
***Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów
EUR.

Powyższe dane składamy pod groźbą odpowiedzialności karnej określonej w art. 297 § 1K.k. (Ustawa z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz. U. z 2019 r. poz.1950 ze zm.)
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...............................................
miejscowość i data

.......................................................
/ czytelny podpis osoby upoważnionej lub
podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej /

**Brak wskazania w ofercie zakresu części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, będzie rozumiane przez
Zamawiającego jako zgoda Wykonawcy na wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie, bez powierzenia części zamówienia
podwykonawcom.

* Instrukcja wypełnienia:
1. Należy wypełnić tylko w zakresie oferowanych części zamówienia,
2. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich i obejmować wykonywanie wszystkich usług
stanowiących przedmiot zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy.
3. W kolumnie nr 3 należy podać miesięczną cenę ryczałtową brutto świadczenia usług objętych umową.
4. W kolumnie nr 5 należy podać koszt świadczenia usług objętych umową w okresie jej obowiązywania,
stanowiący iloczyn cen miesięcznych i ilości miesięcy /kol. 3 x kol. 4/.
5. Ceny w kolumnach nr 3 i 5 winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. W przypadku omyłki rachunkowej Zamawiający uzna, iż prawidłowo podano miesięczną cenę ryczałtową brutto
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