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Europejskie Centrum Solidarności 

pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk 

tel.: 58 772 40 00 / fax: 58 772 42 92 

e-mail: ecs@ecs.gda.pl 

NIP: 583-30-03-226 / RIK: 9/2007 / REGON: 220509029 

 

 

pieczątka firmowa Wykonawcy  

Europejskie Centrum Solidarności 

80-863 Gdańsk, Pl. Solidarności 1 

OFERTA 
 

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika, a poniżej jego dane) 

Adres: .........................................................................................................................................................  

Adres do korespondencji:  ..........................................................................................................................  

Nr KRS:  .......................................................................................................................................................  

NIP:  ............................................................................................................................................................  

Nr telefonu:  ...............................................................................................................................................  

Nr fax-u do korespondencji z Wykonawcą:  .............................................................................................  

Adres e-mail Wykonawcy:  ........................................................................................................................  

oraz imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-onych ze strony Wykonawcy do posługiwania się tym 

adresem e-mail:  .........................................................................................................................................  

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

Status przedsiębiorcy1:   □ mały przedsiębiorca  □ średni przedsiębiorca 
 

 

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:   

usługę sprzątania w obiekcie wraz z utrzymaniem czystości na terenach przyległych 

do budynku Europejskiego Centrum Solidarności 

składam/my ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia i oferuję/my wykonanie 

niniejszego zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji 

                                                   
1
Zaznaczyć właściwe – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018r. poz. 

646) 
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Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikami do niej za następujące ceny jednostkowe 

brutto: 

a) cenę ryczałtową brutto, zawierającą w sobie podatek VAT według stawki ……. procent,  

za utrzymanie czystości wewnątrz Budynku ECS oraz mycie elewacji w okresie  

1. (jednego) miesiąca w wysokości ………………………………………… zł, 

(słownie: ……………………………………………………………..………………………………………..……………….); 

b) cenę ryczałtową brutto, zawierającą w sobie podatek VAT według stawki ……. procent,  

za utrzymanie czystości na zewnątrz Budynku ECS w okresie 1. (jednego) miesiąca w 

wysokości ………………………………………… zł, 

(słownie: ……………………………………………………………..………………………………………..……………….);  

c) cenę brutto, zawierającą w sobie podatek VAT według stawki ………... procent, za 1. 

(jedną) roboczogodzinę wykonywania usług dodatkowego sprzątania i utrzymania 

porządku na żądanie Zamawiającego w wysokości ……………….…………… zł  

(słownie: ……………………………………………………………..………………………………………..……………….). 

 
2. Oświadczam/my, że ceny wskazane powyżej w pkt. 1 lit. a), b) i c) zostały ustalone zgodnie  

z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i obejmują wszystkie koszty dla pełnej  
i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.  

 
3. Oferujemy czas reakcji pogotowia serwisu sprzątającego poza godzinami pracy Budynku ECS od 

momentu zgłoszenia przez Zamawiającego do: 
 

 60 minut       90 minut   120 minut 
 

(właściwe zaznaczyć) 

 
4. Oświadczamy, iż osoba skierowana przez nas do pełnienia funkcji Koordynatora Serwisu  

 

Sprzątającego …………………………………………………………………….. posiada ……………… lat doświadczenia 
(imię i nazwisko)       (ilość lat) 

 

w pełnieniu tej funkcji, nabytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a także spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie wykształcenia i kwalifikacji. 
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Wskazana osoba nabyła doświadczenie w ramach wykonywania czynności wskazanych w poniższym 
zestawieniu: 
 

Lp. 

Nazwa i adres podmiotu na rzecz, 

którego wykonywane były obowiązki 

Koordynatora Serwisu Sprzątającego 

Rodzaj budynku Powierzchnia całkowita w m2 

Czas trwania                   

i okres czasu,  

w którym osoba 

nabyła doświadczenie 

1. 
    

2. 

    

3. 

    

4. 

    

5. 

    

6. 

    

7. 

    

8. 

    

9. 

    

10. 
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5. Zobowiązujemy się do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ.  
 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem 
umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 
 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

8. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

9. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonywać2: 
 

□ w całości osobiście  □ przy udziale następujących podwykonawców: 
 

- ............................................................................................................................................................... 
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………,  

(firmy ewentualnych podwykonawców) 
 

którym zamierzamy powierzyć wykonywanie poniżej wyszczególnionych części zamówienia: 
 

-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom) 

 

10. Oferta została złożona na ........................ stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od   

 nr ................... do nr ................... 

11. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna za wyjątkiem informacji zawartych na stronach …….,  

które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji 

zostało, stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, załączone na stronach ………………. niniejszej 

oferty.  

12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ....................................................................................................... 

2) ....................................................................................................... 

3) ....................................................................................................... 

 

Świadomi odpowiedzialności karnej oświadczamy, że treść oferty oraz załączone do niej dokumenty 

opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 Kodeksu karnego) 

 

Miejscowość, data………………………..  ..................................................................................... 
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ych do  

reprezentowania Wykonawcy 

                                                   
2 Zaznaczyć właściwe – w przypadku braku wskazania podwykonawców zamawiający uzna, że Wykonawca zamierza 

wykonywać zamówienie bez udziału podwykonawców 
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