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…………………….., dnia ………………..r.

……………………………………
Pieczęć firmowa

FORMULARZ „OFERTA"
Wykonawca:
Nazwa: ………………………………………………………...............................................
Siedziba: ……………………………………………………………………………………….
NIP: ……………………………………………………………………………………………..
REGON: ………………………………………………………………………………………..
Nr tel.: …………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………..

1. Niniejszym po zapoznaniu się z treścią SIWZ (wraz z załącznikami), w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na „Sprzątanie i konserwację pomieszczeń Sądu Rejonowego
w Gdyni wraz z korytarzami, utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Sądu oraz konserwację
i czyszczenie mebli w pomieszczeniach i korytarzach” (spr. PN 2/2020) składam/y poniższą ofertę:
Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres i wymogi określono SIWZ za łączną
kwotę:
brutto…………………………………………………………………………………………………PLN
(słownie zł:…..............................................................................................................................)
netto………………………………………………………………………………………………..…PLN
(słownie zł:…...............................................................................................................................).
Zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej oferty.

2. Oferujemy częstotliwość mycia okien w okresie trwania umowy…………….razy.
3. 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 2018 r, poz. 511).
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4. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
5. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z SIWZ (wraz z załącznikami) i nie wnoszę/imy do niego
żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
6. Oświadczam/y, że akceptuję/emy bez zastrzeżeń wzór umowy załączony do SIWZ, w przypadku
uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/emy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie
jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
7. Oświadczam/y, że jestem/śmy związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ.
8. Termin płatności faktury 30 dni
9. Zarejestrowane nazwy i adresy Wykonawców występujących wspólnie (jeżeli dotyczy):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

10. Zamierzam/y powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia (jeżeli dotyczy):
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

Zakres rzeczowy

11. Oświadczam/y,
że
informacje
zamieszczone
na
następujących
stronach:………………………………………………………………………………………………………………………………………nie
mogą być udostępniane (jeżeli dotyczy).
W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 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. Oświadczam/y, że jestem/śmy mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem: TAK/NIE (niewłaściwe
skreślić)
(Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów Euro.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów Euro.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250
osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów Euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów Euro.)

13. Oświadczam/y, że podpisujemy niniejszą ofertę jako osoba/y do tego upoważniona/e.
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14. Oświadczam/y, ze moje/nasze dokumenty KRS/CEIDG są dostępne za pomocą bezpłatnych,
ogólnodostępnych
baz
danych,
adres
strony:
www…………………………………………………………………………..
15. Oświadczam/y, ze wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub. art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
16. Wraz z ofertą składam/y:
a) Aktualne oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia
b) Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy)
c) Formularz cenowy
d) Wykaz usług wraz z dowodami na potwierdzenie ich należytego wykonania
e) ……………………….

...........................................................
Miejscowość i data
…………………………………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej lub osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w
dokumentach rejestrowych lub we właściwym
upoważnieniu

