Rozdział II –FORMULARZ OFERTY wraz z załączonymi
formularzami
……………..………...………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

...........................................,dnia……………….…

OFERTA
UNIWERSYTET
WARSZAWSKI
ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr ICM-361-35/2017 na: Utrzymanie
czystości w budynku przy ulicy Pawińskiego 5a na powierzchniach użytkowanych przez
ICM UW
my niżej podpisani:
……….…………………………………..…………………………………………………………………..………………………………
działający w imieniu i na rzecz:
………….………………………………..…………………………………………………………………………………………………
pełna nazwa Wykonawcy
Należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum, określając kto pełni rolę
pełnomocnika (jeżeli dotyczy)

posiadającego siedzibę
………….………………………………..…………………………………………………………………………………………………
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość
………….………………………………..…………………………………………………………………………………………………
województwo
powiat
………….………………………………..…………………………………………………………………………………………………
w zależności od podmiotu: KRS/CEiDG
………….………………………………..…………………………………………………………………………………………………
ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli dotyczy)
………….………………………………..…………………………………………………………………………………………………
telefon
telefax
............................................................................. ….................................................@..............................
Internet: http:
e-mail
NIP …………….………..….…… REGON ……………………..…………… PESEL ………………………………………

(w następujących przypadkach: osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą lub indywidualny przedsiębiorca
lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej)

będący płatnikiem podatku VAT,
po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy:
1.

Wykonanie przedmiotu zamówienia - Utrzymanie czystości w budynku przy ulicy
Pawińskiego 5a na powierzchniach użytkowanych przez ICM UW w zakresie objętym
specyfikacją istotnych warunków zamówienia:
za cenę brutto OGÓŁEM (netto + obowiązujący podatek VAT) ........................................... PLN
[pozycja 1a + pozycja 2a]
słownie: ...............................................................................................................................................
stawka podatku VAT ….. %

1a. Cena brutto za zamówienie podstawowe wynosi: ........................................... PLN
[24*pozycja 1b]
1b. Cena brutto za jeden miesiąc: ........................................... PLN
1c. Cena netto za jeden miesiąc: ........................................... PLN
2a. Cena brutto za zamówienie objęte prawem opcji wynosi: ........................................... PLN
[24*pozycja 2b+ 24*pozycja 2d]
2b. OPCJA A: Cena brutto za pojedynczą usługę: ........................................... PLN
2c. OPCJA A: Cena netto za pojedynczą usługę: ........................................... PLN
[za jednorazową usługę na powierzchni 80m2]
2d. OPCJA B: Cena brutto za pojedynczą usługę: ........................................... PLN
2e. OPCJA B: Cena netto za pojedynczą usługę: ........................................... PLN
[za jednorazową usługę na powierzchni 50m2]

3. Oświadczamy <wypełnia Wykonawca>:

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując rodzaj (towaru) lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

4. Oferowana cena zawiera wszystkie przewidywane koszty wyliczone na podstawie zasad
wyceny określonych w art. 8 niniejszej SIWZ i zawiera wszystkie składniki kosztów i dopłaty

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak
rozpoznania przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą do żądania zmiany ceny umowy
określonej w ofercie.
5. Zobowiązujemy się wykonywać niniejsze zamówienie od dnia podpisania umowy do dnia
31.01.2020 r.
6. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (wraz z dokonanymi
zmianami), w tym warunkami umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy rozdział III SIWZ, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez
zastrzeżeń. Akceptujemy bez zastrzeżeń załączony do SIWZ wzór umowy - wraz z
dokonanymi zmianami.
7. Oświadczamy, że najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania usługi zatrudnimy na umowę
o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z
2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), na czas realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie osoby
wykonujące czynności w zakresie sprzątania (w przypadku zamówienia podstawowego
minimum 1 osobę do sprzątania, przy czym każda z osób powinna być zatrudniona na pełny
etat).
8. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o realizacji opcji zobowiązujemy się do
jej wykonania oraz zatrudnimy na umowę o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), dodatkowo
wystarczającą ilość osób przeznaczonych do wykonywania czynności przy realizacji
zamówienia objętego prawem opcji.
9. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 60 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.

Wadium w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) zostało uiszczone w dniu

..................... w formie ...............................................................................
Dokument/y wniesienia wadium w załączeniu.
Informacje/dane niezbędne do zwrotu wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących wadium
w pieniądzu):
Nr rachunku i nazwa banku:..................................................................................................................
11.

Nr konta bankowego (rachunku) Wykonawcy, na które ma zostać dokonana zapłata za

fakturę: ………………………………..…………………………………
W przypadku zmiany powyższego numeru konta bankowego po terminie składania ofert,
zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.
12. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny
brutto).

Zabezpieczenie planujemy wnieść w formie ..................................................................
13.

Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje

zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.
14.

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i

miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
15.

Wykonawca jest:
1) mikroprzedsiębiorstwem

TAK

NIE

2) małym przedsiębiorstwem

TAK

NIE

3) średnim przedsiębiorstwem

TAK

NIE

Proszę zaznaczyć.
16.

Do niniejszej Oferty dołączono jako załączniki:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ustawy Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ),
2) Dowód wniesienia wadium,
3)

Inne:

…

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

…………………………………., data: …………………………
miejscowość
……………………………………………………….…………
(pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy)

……………..………...………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ NR 1
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ICM-361-35/2017
na Utrzymanie czystości w budynku przy ulicy Pawińskiego 5a na powierzchniach
użytkowanych przez ICM UW

INFORMACJA O ZAKRESIE (CZĘŚCI) ZAMÓWIENIA, KTÓRY
WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego nr ICM-36135/2017informuję/-emy, że:

1
1

□

wykonam/-y całe zamówienia siłami własnymi*

□

przy pomocy Podwykonawców wykonam/-y następujące części zamówienia*:

Opis część zamówienia, której wykonanie
Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom1
2

L
p
.

Firmy podwykonawców
3

2

3

W przypadku zatrudnienia Podwykonawców Wykonawca wypełnia powyższą tabelę.
Oświadczam/-y, że w przypadku zatrudnienia podwykonawców ponoszę/-imy całkowitą
odpowiedzialność za działanie lub zaniechania wszystkich podwykonawców.
…………………………………., data: …………………………
miejscowość
……………………………………………………….…………
(pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy)

1

Należy wykazać (określić), jakie części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

* niepotrzebne skreślić

……………..………...………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ NR 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ICM-361-35/2017
na Utrzymanie czystości w budynku przy ulicy Pawińskiego 5a na powierzchniach
użytkowanych przez ICM UW

Z O B O W I Ą Z A N I E
innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy
........................................................................................................................................................................
(nazwa firmy lub imię i nazwisko innego podmiotu)

........................................................................................................................................................................
(siedziba firmy lub miejsce zamieszkania innego podmiotu )

tel.:

…………………………, faks: ……………………, e-mail: …………………………
zobowiązuję się oddać do dyspozycji Wykonawcy:

........................................................................................................................................................................
(podać nazwę Wykonawcy, a w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia –
wszystkich Wykonawców składających wspólnie ofertę)

niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia
1) zdolności finansowe lub ekonomiczne (np.: sprawozdanie finansowe, roczny obrót, posiadane
środki finansowe lub zdolność kredytowa)*
a) ZAKRES …………………………………………………………………………………………………………
2) potencjał techniczny lub zawodowy (np. wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie,
potencjał techniczny wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości)*
a) ZAKRES I OKRES UDZIAŁU INNEGO PODMIOTU PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………
b) SPOSÓB WYKORZYSTANIA ZASOBÓW PRZY WYKONYWANIU ZAMOWIENIA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że znany jest mi fakt, że odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
…………………………………., data: …………………………
Miejscowość
…………………………………………………….…………
(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

