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SIWZ – świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Węgrowie  oraz posesji Sądu Rejonowego 

 i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie, Nr postępowania A.261- 90/2020. 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ  

Załącznik nr 3 do Umowy 

Nr postępowania: A.261-90/2020 
    

 

………………………………………………………..    
 (pieczęć firmowa Wykonawcy/ 

 Wykonawców w przypadku oferty wspólnej) 

                                                                                       

Sąd Rejonowy w Węgrowie 

ul. Przemysłowa 20 

07-100 Węgrów 

 

 

 

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa ........................................................................................................................................... 

Adres  ........................................................................................................................................... 

Tel./fax. ........................................................................................................................................ 

NIP ............................................................................................................................................... 

REGON ....................................................................................................................................... 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – A.261-90/2020 – na „Świadczenie usług 

w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Węgrowie oraz 

posesji Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie” oferujemy łączną cenę 

brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w następującej wysokości: 

 

brutto: ........................................................... zł (słownie: ........................................................... 

................................................................................................................................................. zł) 

netto:  ........................................................... zł (słownie: ............................................................ 

................................................................................................................................................. zł) 

VAT: ........................................................... zł (słownie: ............................................................. 

................................................................................................................................................. zł) 

FORMULARZ OFERTOWY 
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Podana przez nas łączna cena ofertowa wynika z poniższej specyfikacji: 

 

KRYTERIUM Nr 1 - CENA: 

L.p. Zadanie 

Cena netto  

za całą 

powierzchnię 

[za miesiąc] 

VAT 

stawka/wartość 

Cena brutto  

za całą 

powierzchnię 

[za miesiąc] 

Cena brutto za 

całą 

powierzchnię 

[za 12 miesięcy] 

1. Sprzątanie obiektu 

Sądu Rejonowego 

w Węgrowie  

    

2. Sprzątanie terenu 

posesji Sądu 

Rejonowego 

i Prokuratury 

Rejonowej 

w Węgrowie 

    

RAZEM:     

 

 

KRYTERIUM Nr 2 – Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia : 

Oświadczamy, iż wszystkie osoby, które skierujemy do realizacji zamówienia posiadają: 

□* 2-letnie doświadczenie i praktykę zawodową w sprzątaniu obiektów użyteczności 

publicznej; 

□* 3-letnie doświadczenie i praktykę zawodową w sprzątaniu obiektów użyteczności 

publicznej; 

□* 4-letnie lub wyższe doświadczenie i praktykę zawodową w sprzątaniu obiektów 

użyteczności publicznej; 

*Zaznaczyć właściwe. Brak deklaracji w powyższym zakresie będzie traktowany jak brak 

oświadczenia i Wykonawca otrzyma 0 pkt za to kryterium.   

 

1. Oświadczenia: 

1) Oferowana przez  nas w Formularzu Ofertowym  wartość brutto zawiera w sobie 

wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego 

określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

2) Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie oraz na warunkach określonych 

przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie  

z wzorem umowy.   
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3) Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

wraz z załącznikami, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zobowiązujemy się wykonać 

przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, oraz informujemy, iż uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do 

przygotowania oferty. 

4) Dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy  został przez 

nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy zgodnej z tym wzorem w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia 

wyznaczonego jako termin składania ofert. 

6) Niezwłocznie będziemy potwierdzać fakt otrzymania od Zamawiającego oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień. 

7) Akceptujemy warunki płatności określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i wzorze umowy.  

 

2. Oświadczamy, że zamówienie realizować będziemy przy udziale podwykonawcy**:  

Dane podwykonawcy:  

1) Firma podwykonawcy (adres): 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

2) Część zamówienia którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania ww. 

podwykonawcy: 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

**wypełnić w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć realizację zamówienia 

podwykonawcom. Jeśli Wykonawca nie wskaże części zamówienia, którą zamierza 

powierzyć podwykonawcom, lub nazw podwykonawców, Zamawiający uzna, iż całość 

umowy realizowana będzie siłami własnymi Wykonawcy. 

3. Oświadczamy, iż oferta nie zawiera/zawiera*** informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach  

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

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

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

*** (właściwe zakreślić): 

4.  Czy Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą? (właściwe zakreślić)  

□ TAK           □ NIE 

 



 

 

4 
 
SIWZ – świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Węgrowie  oraz posesji Sądu Rejonowego 

 i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie, Nr postępowania A.261- 90/2020. 

 

5. Oferta została złożona na …………………. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………………… 

9. …………………………………………………………………………… 

10. …………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

……………………………..dnia ….......................       
            /Miejscowość/          

 

                                                                                                              

……………………………………………………                              
/podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej                                                                                                                                                                                                       

do występowania w imieniu Wykonawcy/**** 
 

 

 

 

****W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane dotyczące 

Pełnomocnika (lidera) Wykonawcy. 

  

 

 

 
Zatwierdzam wzór formularza: 

   Kierownik Zamawiającego  

 


