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Formularz oferty 

 

 OFERTA DLA: 

 Urzędu Statystycznego w Warszawie 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieo-

graniczonego na „Wykonywanie usług porządkowych oraz ochrony fizycznej osób i mienia 

w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz usług porządkowych w Oddziale 

w Płocku.” 

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 podmiotów składających wspólną ofertę) 

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istot-

nych Warunków Zamówienia na część: 

 

A B C 

 

OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem  

do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu  

i zawarcia umowy1 jest: 

 

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo) 

 OŚWIADCZAMY, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, ustanowione  

w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 p.1) - 4) ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp. 

 Dla części A: 

OŚWIADCZAMY, że zatrudnimy przy wykonaniu zamówienia nieprzerwanie do końca trwa-

nia umowy, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jedną 

osobę wykonującą czynności przy realizacji umowy. 

 

  

                                                                 
1 Skreślić, jeśli nie dotyczy 

https://www.portalzp.pl/przetarg/1449650/swiadczenie-uslug-telekomunikacyjnych-telefonii-stacjonarnej.html/
https://www.portalzp.pl/przetarg/1449650/swiadczenie-uslug-telekomunikacyjnych-telefonii-stacjonarnej.html/
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 Dla części B: 

OŚWIADCZAMY, że zatrudnimy przy wykonaniu zamówienia nieprzerwanie do końca trwa-

nia umowy, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jedną 

osobę wykonującą czynności przy realizacji umowy. 

 Dla części C: 

OŚWIADCZAMY, że zatrudnimy przy wykonaniu zamówienia nieprzerwanie do końca trwa-

nia umowy, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jedną 

osobę wykonującą czynności przy realizacji umowy. 

 

 OŚWIADCZAMY, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z uwagi  

na okoliczności wskazane przepisem art. 24 ust. 1 oraz art. 24b ust.3 ustawy Pzp. 

 OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

 OŚWIADCZAMY, że będziemy świadczyć usługę za cenę brutto (wartość umowy 

brutto) w całym okresie obowiązywania umowy: 

Część A - Wykonywanie wewnętrznych i zewnętrznych usług porządkowych 

w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie: 

Cena brutto za wszystkie usługi2 objęte zakresem umowy (wartość umowy) w całym 

okresie obowiązywania umowy (z VAT) 

…………………………………………………………………………………...……zł 

(słownie: .…………………………………..……………………………..……..…...), 

przy stawce ……. % podatku VAT 

Cena netto (bez VAT) 

……………………………………..……………………………………………….….zł 

w tym: 

 
Cena brutto za usługę sprzątania wewnątrz budynku (z VAT): 
………………………………………………………………………………………….…………PLN 
(słownie: .………………………………………………………..……………………………..……...),  
przy stawce …..…. % podatku VAT  
 Cena netto (bez VAT) …………………………………………………..……………….PLN 
przy cenie brutto ………….……………………..………..……… PLN za 1 m 2 powierzchni  
i netto (bez podatku VAT) ………………….……………………. PLN za 1 m 2 powierzchni 

  

                                                                 
2 Sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz mycie okien 
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Cena brutto za dwustronne mycie okien wraz z parapetami (z VAT): 

………………………………………..…………………………………..……………………. PLN 
słownie ………………………………………………………………………………………………), 
przy stawce …..…. % podatku VAT  
 Cena netto (bez VAT) ……………..…………………………………………..…………PLN 
 
przy cenie brutto ……………………….…………….…………. PLN za 1 m 2 powierzchni  
i netto (bez podatku VAT) …………..…………………………. PLN za 1 m 2 powierzchni 

 

 

Cena brutto za usługę sprzątania terenu zewnętrznego (z VAT): 
………………………………………………………………………………………………PLN 
(słownie: .………………………………………………………..……………………………..……...),  
przy stawce …..…. % podatku VAT  
 Cena netto (bez VAT) …………………………………………………..……………….PLN 
przy cenie brutto ………….……………………..………..……… PLN za 1 m 2 powierzchni  
i netto (bez podatku VAT) ………………….……………………. PLN za 1 m 2 powierzchni 

 

 OŚWIADCZAMY, że przy realizacji przedmiotu zamówienia będziemy używać następujących 

preparatów3: 

L.p. 
Nazwa preparatu 

i producenta 

Deklaracja4 speł-
niania warunków5 

jakie powinien 
spełniać preparat 
wykorzystywany 

przy usłudze sprzą-
tania6 

(TAK/NIE) 

Deklaracja załączenia 
do oferty certyfikatu 

itp.7, na potwierdzenie 
zgodności stosowa-

nego preparatu z 
wymaganiami 

(TAK/NIE) 

Numer załącznika do 
oferty 

     

     

     

     

                                                                 
3 Należy wymienić preparaty, które będą stosowanie przy świadczeniu usługi sprzątania. 
4 Nie dotyczy pestycydów. 
5 Wykonawca oświadcza w ten sposób, że stosowane przy realizacji usługi preparaty są bezpieczne dla zdrowia użytkowników, 
tzn. nie zawierają w ilości przekraczającej: 0,01 % jego masy składnika (substancji lub preparatu), który zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG ze zmianami lub dyrektywą 1999/45/WE ze zmianami został sklasyfikowany z przypisaniem któregokolwiek spo-
śród następujących zwrotów określających zagrożenie: R40, 45, 49 (rakotwórczy), R42 (uczulający), powyżej 0,1% w masie 
produktu końcowego R43 (uczulający), powyżej 0,1% w masie produktu końcowego: R46, 60, 61, 62, 63 (szkodliwy dla rozrod-
czości), R50/53, 51/53 (toksyczny dla organizmów wodnych), R59 (niebezpieczny dla warstwy ozonowej), R68 (może powodo-
wać nieodwracalne zmiany w stanie zdrowia). 
6 Odpowiedź „nie” oznacza, że oferta jest niezgodna z SIWZ i zostanie odrzucona. 
7 Tj. dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków przywołanych w przypisie nr 4. 
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 OŚWIADCZAMY, że przy realizacji przedmiotu zamówienia będziemy używać pestycydów  

V i VI klasy toksyczności. 

 

Część B - Wykonywanie wewnętrznych usług porządkowych w Oddziale Urzędu 

w Płocku: 

Cena brutto za wszystkie usługi8 objęte zakresem umowy (wartość umowy) w całym 

okresie obowiązywania umowy (z VAT) 

…………………………………………………………………………………...……zł 

(słownie: .…………………………………..……………………………..……..…...), 

przy stawce ……. % podatku VAT 

Cena netto (bez VAT) 

……………………………………..……………………………………………….….zł 

w tym: 

 

Cena brutto za usługę sprzątania wewnątrz budynku (z VAT): 

…………………………………………………………………………………..…………………PLN 

(słownie: .………………………………………………………..……………………………..……...),  

przy stawce …..…. % podatku VAT  

 Cena netto (bez VAT) …………………………………………………..……………….PLN 

przy cenie brutto ………….……………………..………..……… PLN za 1 m 2 powierzchni  

i netto (bez podatku VAT) ………………….……………………. PLN za 1 m 2 powierzchni 

 

 

Cena brutto za dwustronne mycie okien wraz z parapetami (z VAT): 

………………………………………..…………………………………..……………………. PLN  

(słownie……………………………………………………………………………………………..), 

przy stawce …..…. % podatku VAT  

 Cena netto (bez VAT) ……………..…………………………………………..…………PLN 

 

przy cenie brutto ……………………….…………….…………. PLN za 1 m 2 powierzchni  

i netto (bez podatku VAT) …………..…………………………. PLN za 1 m 2 powierzchni 

  

                                                                 
8 Sprzątanie wewnątrz budynku oraz mycie okien 
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 OŚWIADCZAMY, że przy realizacji przedmiotu zamówienia będziemy używać następujących 

preparatów9:  

L.p. 
Nazwa preparatu 

i producenta 

Deklaracja10  speł-
niania warunków11 

jakie powinien speł-
niać preparat wyko-

rzystywany przy 
usłudze sprzątania12 

(TAK/NIE) 

Deklaracja załącze-
nia do oferty certyfi-

katu / świadectwa 
itp. 13, na potwier-
dzenie zgodności 

stosowanego  
preparatu  

z wymaganiami 
(TAK/NIE) 

Numer  
załącznika  
do oferty 

     

     

     

     

 

 

Część C - Wykonywanie usług ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie Urzędu Sta-

tystycznego w Warszawie: 

Cena brutto za usługę objętą zakresem umowy (wartość umowy) w całym okresie 

obowiązywania umowy (z VAT) 

…………………………………………………………………………………...……zł 

(słownie: .…………………………………..……………………………..……..…...), 

przy stawce ……. % podatku VAT 

Cena netto (bez VAT) 

……………………………………..……………………………………………….….zł 

 

                                                                 
9 Należy wymienić preparaty, które będą stosowanie przy świadczeniu usługi sprzątania. 
10 Nie dotyczy pestycydów. 
11 Zamawiający oświadcza w ten sposób, że stosowane przy realizacji usługi preparaty są bezpieczne dla zdrowia użytkowni-
ków tzn. nie zawierają w ilości przekraczającej: 0,01 % jego masy składnika (substancji lub preparatu), który zgodnie z dyrekty-
wą 67/548/EWG ze zmianami lub dyrektywą 1999/45/WE ze zmianami został sklasyfikowany z przypisaniem któregokolwiek 
spośród następujących zwrotów określających zagrożenie: R40, 45, 49 (rakotwórczy), R42 (uczulający), powyżej 0,1% w masie 
produktu końcowego R43 (uczulający), powyżej 0,1% w masie produktu końcowego: R46, 60, 61, 62, 63 (szkodliwy dla rozrod-
czości), R50/53, 51/53 (toksyczny dla organizmów wodnych), R59 (niebezpieczny dla warstwy ozonowej), R68 (może powodo-
wać nieodwracalne zmiany w stanie zdrowia). 
12 Odpowiedź „nie” oznacza, że oferta jest niezgodna z SIWZ i zostanie odrzucona. 
13 Tj. dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków przywołanych w przypisie nr 4. 
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w tym: 

 

Cena brutto za usługę ochrony osób i mienia (z VAT): 

………………………………………………………………………………………………PLN 

(słownie: .………………………………………………………..……………………………..……...),  

przy stawce …..…. % podatku VAT  

 Cena netto (bez VAT) 

……………………………………………………..……………….PLN 

przy cenie brutto ………….……………………..………..……… PLN za 1 roboczogodzinę  

i netto (bez podatku VAT) ………………….……………………. PLN za 1 roboczogodzinę 

 

 PRZYJMUJEMY, że oferowana cena brutto uwzględnia wszystkie składniki kosztów i dopłaty 

związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, 

brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą do żądania zmiany ceny 

umownej określonej w ofercie. 

 OŚWIADCZAMY, że usługi, które są przedmiotem zamówienia będą realizowane 

w następujących terminach (należy wykreślić te pozycje, które nie dotyczą oferty wykonawcy): 

 porządkowe wewnątrz budynku w siedzibie Urzędu w okresie od 1 lipca 2016 roku 

do 30 czerwca 2017 roku, 

 porządkowe na zewnątrz budynku w siedzibie Urzędu w terminie od 1 listopada 

2016 roku do 30 czerwca 2017 roku, 

 ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie Urzędu w okresie od 1 października 

2016 roku do 30 czerwca 2017 roku, 

 porządkowych wewnątrz budynku w Oddziale Urzędu w Płocku w okresie  

od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku. 

 OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego  

we wzorze umowy. 

 OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, 

że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu. 

 OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców (niepo-

trzebne należy skreślić). 

 OŚWIADCZAMY, że podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące 

zakresy zamówienia (należy wypełnić, jeśli dotyczy): 

 

 

 

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 
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 OŚWIADCZAMY, że podwykonawcą będzie firma: 

 

 

 

 

(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu w sytuacji, gdy wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, wykonaw-

ca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji 

części zamówienia) 

 OŚWIADCZAMY, że w przypadku zatrudnienia podwykonawców, ponosimy całkowitą 

odpowiedzialność za działania lub zaniechania wszystkich podwykonawców. 

 OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, 

do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego. 

 OŚWIADCZAMY, że świadomi odpowiedzialności karnej14 za złożenie fałszywego oświad-

czenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego, potwierdzamy, że informacje zawarte  

w ofercie są kompletne i zgodne z prawdą. 

 

 

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować  

do: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………….…………….. 

Adres: ……………………………………………………….……….………….. 

Telefon:………………………. Faks:……………………….………………. 

Adres e-mail:…………………………………………………….………………. 

 

 

Integralną częścią oferty są: 

1) 

2) 

3) 

 

  

                                                                 
14 Kodeks karny: art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postę-
powaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 
3. (….)§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy 
przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 
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Tajemnica przedsiębiorstwa 

Niniejszym zastrzegamy, iż informacje składające się na niniejszą ofertę, zawarte na stro-

nach od ............. do ................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, 

poz. 1503 z późn. zm.) i jako takie nie mogą być udostępnione osobom trzecim. 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  

Miejscowość i data (imię, nazwisko i podpis) 

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych 

 do reprezentowania wykonawcy w dokumentach  

rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie) 

 

 

 


