Znak sprawy: ZP-2/2018
Załącznik nr 2 do SIZW
(oferta)

Wykonawca:
……………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności o podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykonawca jest małym □ / średnim przedsiębiorcą □ *

OFERTA
Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia
publicznego ZP-2/2018 zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). o wartości zamówienia mniejszej, niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na „SPRZĄTANIE
I UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI BUDYNKU ORAZ POSESJI SĄDU REJONOWEGO
W BIAŁEJ PODLASKIEJ” w okresie od 01.03.2018r.. r. do 28.02.2019 r.:
1. Oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w cenie brutto za całe
zamówienie w wysokości:
a) sprzątanie i utrzymanie czystości pomieszczeń oraz posesji.
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Wartość brutto zamówienia słownie:
……………………………………………………………………………………………………
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2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami oraz wyjaśnieniami i zmianami i że uzyskaliśmy konieczne informacje
potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy i akceptujemy go bez zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
to w tym okresie, wykonaliśmy ………………………… usług polegających na świadczeniu usług
sprzątania w obiekcie użyteczności publicznej z pomieszczeniami biurowymi (o powierzchni
powyżej 2,5 tys. m2), w ramach jednego zamówienia / jednej umowy.
6. Oświadczamy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu Ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym złożenie oferty wyniósł …………………. % **
(wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych oznacza przeciętny miesięczny udział
procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy).
7. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać osobiście/ Przewidujemy powierzyć
podwykonawcom wykonanie części zamówienia***, tj. : ...................................................................
................................................................................................................................................................
………....................................................................................................................................................
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu
składania ofert, wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi
czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i
przepisami ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z późn.zm.).
4. Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem w/w zamówienia na zasadach
określonych w SIWZ i projekcie umowy.
5. Dokumenty znajdujące się w niniejszej ofercie na stronach: ………………………… zawierają
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i prosimy o zachowanie ich niejawności w stosunku do innych
uczestników postępowania.
6. Niniejszą ofertę (wraz z załącznikami) składamy na …......…. kolejno ponumerowanych
stronach.
…………….……. …….. (miejscowość), dnia

………….……. r.
…………………………………………

(podpis)

Załączniki do oferty:
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1.
2.

Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

* zaznaczyć właściwy kwadrat (informacja niezbędna dla celów statystycznych)
** proszę podać wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
*** niepotrzebne skreślić
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