
Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

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

Załącznik nr 2 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 ………%. 

Przekazujemy referencje   w ilości sztuk …….. Zgodnie z rozdz. III pkt 2.2. SIWZ – minimum 1 referencja 

 

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. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym 

dniem) tj. do dnia 03.10.2018r. 

5. Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze 

umowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Oferta została złożona na ….. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …. do nr …. 

7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opsują stan faktyczny 

i prawny na dzień sporządzenia oferty (art. 297 Kodeksu Karnego). 

8. Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za 

wyjątkiem informacji i dokumentów zamieszczonych w dokumentacji ofertowej na stronach nr …………………… 
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9. Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do podpisania 

umowy na warunkach określonych we wzorze umowy. 

10. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie (wypełnić jeśli dotyczy): 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Oświadczamy, że: 

a) przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi* 

b) powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia*: 

 

Część (zakres) przedmiotu zamówienia Nazwa firmy 

  

  

  

12. 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. 
 


