
Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nazwa Wykonawcy:  

Adres Wykonawcy  

Numer faks:  

Adres e-mail:  

 

 

FORMULARZ OFERTY 
do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektu Parku Wodnego w Świeciu 

 

 

Oferowana cena wykonania 

usługi: 

  

Za całe zadanie: ……………………..… zł 

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

W kwocie tej uwzględniony jest podatek VAT ………%. 

 

Miesięcznie: ……………………..… zł 

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

W kwocie tej uwzględniony jest podatek VAT ………%. 

Zapewniamy dodatkowego 

koordynatora zadania    
TAK / NIE* 

Jeśli tak - należy załączyć wymienione w rozdz. XVIII B. 

kserokopie dokumentów potwierdzające wymagania 

Przekazujemy referencje   w ilości sztuk …….. Zgodnie z rozdz. II pkt2.4. SIWZ – minimum 1 referencja 

Termin płatności za usługę …………… (słownie: ……………………..………) dni 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy wszelkie zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

2. Zobowiązujemy się wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ. 

3. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w SIWZ projekt umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą i na warunkach w SIWZ określonych, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 100 000 zł brutto. 

5. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskaliśmy przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert 

6. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, że uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 



7. Oświadczamy, że: 

a) przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi* 

b) powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia*: 

 

Część (zakres) przedmiotu zamówienia Nazwa firmy 

  

  

  

 

 

 

8. W załączeniu przedkładamy: 

załącznik nr 1 - ………………………………………………... 

załącznik nr 2 - ………………………………………………… 

załącznik nr 3 - ………………………………………………… 

załącznik nr 4 - ………………………………………………… 

załącznik nr 5 - ………………………………………………… 

załącznik nr 6 - ………………………………………………… 

załącznik nr 7 - ………………………………………………… 

załącznik nr 8 - ………………………………………………… 

załącznik nr 9 - ………………………………………………… 

 

…………………………………………………………. 
czytelny podpis osoby/osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy lub podpis i stempel 

*)Wykreślić niepotrzebne. 

 


