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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 
 

„Kompleksowe sprzątanie obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ulicy 
Sienkiewicza 3 w Świeciu o łącznej powierzchni 3700 m.kw.” 

 
Nazwa Wykonawcy:  

Adres Wykonawcy  

Numer faks:  

Adres e-mail:  

 
 

Po zapoznaniu się z dokumentami konkursowymi oraz projektem Umowy wraz 
z załącznikami, po uzyskaniu koniecznych informacji do przygotowania oferty niżej 
podpisani oferujemy wykonanie powyższego zamówienia publicznego, w pełnej zgodności ze 
Specyfikacją Techniczną.  
 
 

Kompleksowe sprzątanie hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sienkiewicza w Świeciu 

Lp. 
Obiekt Ilość 

m-cy 

Wynagrodzenie 
miesięczne netto w  

PLN 

Wartość 
VAT w 

PLN 

Wartość brutto 
(z 

VAT) w PLN 
1. Hala widowiskowo- 

sportowa w Świeciu 
przy ul. Sienkiewicza 

1    

12    

 
Łączna cena brutto za całość zamówienia wynosi ……………………… zł 
 
Słownie……………………………………………………………………………………….. 
 
 
• Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*: 
 
Nazwisko, imię………………………………………………………………… 
 
Stanowisko…………………………………………………………………….. 
 
Telefon……………………………………fax………………………………… 
 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy 
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Wykaz usług wykonanych przez oferenta w obiektach o powierzchni przekraczającej 3.700 
m.kw. w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami: 
 
Lp. Obiekt Data wykonania usługi 
1   

2   

 
 
Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji usługi: 
 

Lp. Nazwa/ model sprzętu Charakterystyka Liczba 
jednostek 

Podstawa 
dysponowania 
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OŚWIADCZENIA: 
 

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

2. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się, w przypadku 
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą i na warunkach 
określonych w Specyfikacji Technicznej, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia. 

4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy najmu 
pomieszczenia socjalnego o powierzchni 14,7 m.kw. dla naszych pracowników 
wykonujących usługę za kwotę 400 zł netto miesięcznie przez cały okres trwania umowy. 

5. Oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 100 000 zł 
brutto. 

6. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków, lub oświadczamy, że 
uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

7. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i 
społeczne, lub oświadczamy, że uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 

8. Oświadczamy, że nasza oferta zawiera wszystkie koszty związane z wykonywaniem 
przedmiotu zamówienia. 

9. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
warunkach określonych we wzorze umowy zgodnie z niniejszą ofertą i Specyfikacją 
Techniczną w miejscu i terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Uważamy się za związanymi niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

11. Następującą część zamówienia (usługi) zamierzamy powierzyć do wykonania 
podwykonawcom (wypełnić tylko w przypadku korzystania z podwykonawców). 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
(wymienić rodzaj robót) 

 
12. W przypadku powierzenia podwykonawcom do wykonania części zamówienia (rodzaj 

usługi) odpowiadamy za ich pracę, jak za swoją własną. 

13. Deklarujemy, że w razie wyboru naszej oferty i podpisania umowy na kompleksowe 
sprzątanie Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu nasza firma zawrze 
z Zamawiającym umowę najmu pomieszczenia socjalnego o powierzchni 14,7 m.kw. dla 
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pracowników, wykonujących przedmiot zamówienia za kwotę najmu w wysokości 400 
złotych netto miesięcznie przez cały okres trwania umowy. 

14. Pod groźbą odpowiedzialności karnej, oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty 
opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 233 Kodeksu 
Karnego). 

 
 
 
 
  

……………………………………….. …………………………………………….. 
              /pieczątka Wykonawcy – firmy/                            /podpis upoważnionego 

                             przedstawiciela firmy/ 
 
 

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


