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Załącznik nr 1 SWZ  
 
 
         

_________________ 
     (pieczęć firmy) miejscowość, data  .........................................................  
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane Wykonawcy*: 
Nazwa:  ...................................................................................  

Siedziba:  ...................................................................................  

Adres poczty elektronicznej  ...................................................................................  

Strona internetowa  ...................................................................................  

Numer telefonu  ...................................................................................  

Numer faksu  ...................................................................................  

Numer REGON  ...................................................................................  

Numer NIP  ...................................................................................  

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na 
„Sprzątanie i konserwację pomieszczeń Sadu Rejonowego w Gdyni wraz z korytarzami, utrzymanie 
czystości na terenach zewnętrznych Sądu oraz konserwację i czyszczenie mebli w pomieszczeniach i 
korytarzach”, oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy, za cenę: 

brutto………………………………………………………………………………………………PLN 

(słownie zł:…..............................................................................................................................) 

netto……………………………………………………………………………………………..…PLN 

(słownie zł:…...............................................................................................................................). 

zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej oferty. 

 

i obejmuje cały okres realizacji przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

2. Oświadczamy, że oferujemy częstotliwość mycia okien w okresie trwania umowy ……… razy. 

 

3. Oświadczamy, do realizacji zamówienia skierujemy …….. osób/y niepełnosprawnych/e w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573) 
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4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia  

i akceptujemy bez zastrzeżeń jej postanowienia. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

6. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji warunków zamówienia postanowienia /projekt 

umowy/ zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

7. Oświadczamy, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców (tekst: Dz.U. z 2021 r. poz. 162) jesteśmy: 

 mikroprzedsiębiorcą, 

 małym przedsiębiorcą, 

 średnim przedsiębiorcą. 

Właściwe zaznaczyć.  

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 

rozporządzenia 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 dnia 4 maja 2016 r.) wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

9. Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia powierzymy podwykonawcom (należy wskazać 

nazwy (firm) podwykonawców) 

Lp. 

Wskazanie części zamówienia, których 

wykonanie wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom 

Podanie przez wykonawcę nazwy 

(firm) podwykonawców 

1.    

2.    

Należy uzupełnić jeśli dotyczy.  

10. Zarejestrowane nazwy i adresy Wykonawców występujących wspólnie (jeżeli dotyczy): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Oświadczam/y, że informacje zamieszczone w następujących dokumentach: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

załączonych do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnianie (jeżeli dotyczy). 

Aby zastrzeżenie było skuteczne Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 
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z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności określając w jaki 

sposób zostały łącznie spełnione przesłanki, o których mowa w ww. ustawie. 

 

12. Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym oraz w przypadku wyboru oferty do nadzorowania 

wykonania umowy jest/są: 

12.1 Pan/i ……………………………………………… 

tel. kontaktowy, e-mail: ……………………………………………………………………………………………………… 

12.2 Pan/i ………………………………………………… 

tel. kontaktowy, e-mail: …………………………………………………………………………………………………….. 

13. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inne informacje Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Oferta wraz z załącznikami zawiera …. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych 

zgodnie z wymogami specyfikacji warunków zamówienia.  

 

……………………. dnia …………. 2021 roku 

 

  ………………………………………………………………..…….. 

(Podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika)  

 

 

 

 

Informacja dla Wykonawcy:                      

Wykonawca lub osoba upełnomocniona do reprezentowania Wykonawcy składając dokument 

w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu musi opatrzyć go kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

 


