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Załącznik Nr 1 
 
Wykonawca: ................................................................................................................................ 
tel/fax: ......................................................................................................................................... 
Nr konta...................................................................................................................................... 
NIP…………………………………………….….. 
REGON ………………………………………….. 
e – mail…………………………………………… 
           pieczęć wykonawcy 
 
 

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y  
 

Wojewódzka Stacja sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie 
ul. Żelazna 79; 00-875 Warszawa 

Ja niżej podpisany jako upoważniony do reprezentowania w/w Wykonawcy ubiegającego się o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie z przetargu nieograniczonego ogłoszonym przez 
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie składam ofertę na: 

Sprzątanie przez 8 miesięcy pomieszczeń w budynku i utrzymanie porządku 
na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i ul. Nowogrodzkiej 82 

i oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia  

za cenę z VAT złotych: ................................................................. 
słownie 
zł…….......................................................................................................................................... 
…….....................................................................................................................................................
...... 
…………………………………………………………………………….………………..…..………. 
w tym podatek VAT złotych 
.................................................................................................................... 
słownie 
zł.................................................................................................................................................. 
…….....................................................................................................................................................
..... 

Ja niżej podpisany jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy oświadczam, że: 
1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego postępowania, nie wnoszę do niej zastrzeżeń 

oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia 
2. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do 

SIWZ, jej modyfikacji oraz we wzorze umowy, 
3. cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
4. uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od daty składania ofert, 
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5. zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został 
zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania niniejszej oferty do zawarcia 
umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. zamówienie zostanie wykonane w ciągu 8 miesięcy od dnia 01.05.2016 r. do dnia 
31.12.2016 r. 

7. Wykonawca zatrudnił co najmniej 50% osób na podstawie umowy o pracę (na pełen etat) 
zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp, których wynagrodzenie za pracę jest równe lub 
przekracza równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w 
ustawie z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U., z 2015 r., poz. 2008) 

8. Wykonawca, którego reprezentuję, posiada Certyfikat Jakości ISO 9001 lub inne 
zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań 
wykonawcy z normami jakościowymi, według rozporządzenia § 6 ust.1 pkt 3 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 
 

Wszystkie strony naszej oferty, łącznie z wszystkimi załącznikami są kolejno ponumerowane, wg 
spisu j.n.:  

 

Lp. Treść 

1 Poświadczona kopia wpłaty wadium w pieniądzu lub oryginał dowodu wniesienia wadium w innej formie  

2 
Wypełnione formularze kalkulacji cenowej 
Załącznik Nr 2A– Kalkulacja cenowa - ul. Żelazna 79 
Załącznik Nr 2B – Kalkulacja cenowa - ul. Nowogrodzka 82 

3 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału (Złącznik Nr 3) 
4 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Złącznik Nr 4), 
5 Informacja o grupie kapitałowej (Załącznik Nr  5) 
6 Parafowany wzór umowy (Załącznik Nr  6), 

7 

Parafowane załączniki wykazów czynności:  
Załącznik Nr 7A – Wykaz czynności ul. Żelazna-część biurowa i teren 
Załącznik Nr 7B – Wykaz czynności ul. Żelazna-część laboratoryjna 
Załącznik Nr 7C – Wykaz czynności ul. Nowogrodzka-część biurowa i teren 
Załącznik Nr 7D – Wykaz czynności ul. Nowogrodzka-część laboratoryjna 

8 Wypełniony Załącznik Nr 8 – Wykaz wykonanych/wykonywanych usług 

9 Wykaz sprzętu, wykaz środków czystości, informacja o ubiorze pracowników, próbki ręczników i papieru 
toaletowego 

10 Polisa ubezpieczenia 
11 Odpis z właściwego rejestru 
12 Zaświadczenie z urzędu skarbowego 
13 Zaświadczenie z ZUS 
14 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (art. 24 ust. 4 pkt 4-8 ustawy) 
15 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy) 
16 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (art. 24 ust. 1 pkt  10 i 11 ustawy) 

17 Wskazanie części zamówienia którą wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcy i dokumenty tego 
podwykonawcy (jeżeli dotyczy) 

18 Dokumenty podmiotów wspólnych (jeżeli dotyczy) 

19 Oświadczenie wykonawcy, że ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne - 
Załącznik Nr 9 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Data, pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym 


