
Załącznik Nr 1 do SIWZ DGN.S.2021
                                                                                    

 ..........................dnia ....................

…………………………………
/Nazwa i adres Oferenta/

FORMULARZ OFERTOWY

W  związku  z  ogłoszeniem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie
przetargu nieograniczonego na „Sprzątanie nieruchomości komunalnych i terenów miejskich
przyległych  do  wspólnot  mieszkaniowych  na  terenie  miasta  Szczytno,  administrowanych
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie o łącznej powierzchni: tereny zielone –
38 254 m2, tereny utwardzone – 58 766 m2, powierzchnia wewnętrzna budynków – 2 050 m2,
oraz dezynfekcja pojemników 120 l,  1100 l i  kontenerów KP-7 na  odpady komunalne w
okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”  zamieszczonym: w BZP na portalu UZP:
www.uzp.gov.pl,  na  stronie  biuletynu  informacji  publicznej:  zgk.bip.um.szczytno.pl,  na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego: 12-100 Szczytno, ul. H. Sienkiewicza 1,  na
tablicy  ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Szczytnie,  ul.  H.  Sienkiewicza  1,  po
zapoznaniu się z dokumentacją przetargową składam/y ofertę następującej treści:

1. Oferujemy  wykonanie  całości  niniejszego  zamówienia  w  pełnym  zakresie  objętym
szczegółowymi warunkami przetargu zgodnie z treścią Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia: SIWZ: DGN.S.2021.

2. Cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

 Cena za 12 miesięcy realizacji zamówienia: 

- brutto ................................ zł 

słownie złotych brutto:.....................................................................................................

w tym, podatek VAT ………………… zł

słownie złotych: ………………………………………………………………………...

- netto …………………….. zł

słownie złotych netto: ………………………………………………………………….

 Cena miesięczna obowiązująca w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.:

- brutto ................................ zł 

słownie złotych brutto:.....................................................................................................

w tym, podatek VAT ………………… zł

słownie złotych: ………………………………………………………………………...

- netto …………………….. zł

słownie złotych netto: ………………………………………………………………….

wg wyliczenia zgodnie z punktami a), b), c), d), e) 
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a) sprzątanie  powierzchni  wewnętrznej  budynków  komunalnych  –  mieszkalnych
(zał. nr 4, kolumna 5):

1) powierzchnia wewnętrzna      1 578 m2  x .................zł/m2 /m.-c
    wartość netto: .......................................................... złotych/m.-c
    podatek VAT: 23 % t.j........................................... złotych/m.-c

wartość brutto .......................................................... złotych/m.-c

b) sprzątanie  powierzchni  zewnętrznej  -  tereny  przyległe  do  budynków
komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych (zał. nr 3, zał. nr 4, zał. nr 5):

1) tereny zielone1  35 858 m2  x  ......................... zł/m2 /m.-c
    wartość netto: ........................................................ złotych/m.-c
    podatek VAT: 8 % t.j....................................... złotych/m.-c

wartość brutto .......................................................... złotych/m.-c

2) tereny utwardzone2    57 660 m2  x .........................  zł/m2 /m.-c
    wartość netto: .......................................................... złotych/m.-c
    podatek VAT: 8 % t.j............................................... złotych/m.-c

wartość brutto .......................................................... złotych/m.-c

c) sprzątanie powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej budynku przy ul. Kościuszki
20 (zał. nr 6):

1) powierzchnia wewnętrzna       391 m2     x .............. zł/m2 /m.-c
    wartość netto: .......................................................... złotych/m.-c
    podatek VAT: 23 % t.j............................................... złotych/m.-c

wartość brutto .......................................................... złotych/m.-c

2) tereny zielone         2 323 m2       x ...........................zł/m2 /m.-c
    wartość netto: .......................................................... złotych/m.-c
    podatek VAT: 8 % t.j............................................... złotych/m.-c

wartość brutto .......................................................... złotych/m.-c

3) tereny utwardzone    786 m2        x ..........................zł/m2 /m.-c
    wartość netto: .......................................................... złotych/m.-c
    podatek VAT: 8 % t.j............................................... złotych/m.-c

wartość brutto .......................................................... złotych/m.-c

1  Powierzchnia terenów zielonych (załącznik nr 3 - kolumna 4, załącznik nr 4 - kolumna 6, załącznik 5 – kolumna 5)
2   Powierzchnia terenów utwardzonych (załącznik nr 3 - kolumny 5+6, załącznik nr 4 - kolumny 4+7, załącznik nr 5 
- kolumna 6)
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d) sprzątanie powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej budynku przy ul. Polskiej 26
(zał. nr 7):

1) powierzchnia wewnętrzna       81 m2     x    .............. zł/m2 /m.-c
    wartość netto: .......................................................... złotych/m.-c
    podatek VAT: 23 % t.j...............................................złotych/m.-c

wartość brutto .......................................................... złotych/m.-c

2) tereny zielone    73 m2        x .....................................zł/m2 /m.-c
    wartość netto: .......................................................... złotych/m.-c
    podatek VAT: 8 % t.j............................................... złotych/m.-c

wartość brutto .......................................................... złotych/m.-c

3) tereny utwardzone    320 m2        x .......................... zł/m2 /m.-c
    wartość netto: .......................................................... złotych/m.-c
    podatek VAT: 8 % t.j............................................... złotych/m.-c

wartość brutto .......................................................... złotych/m.-c

e) dezynfekcja pojemników na odpady komunalne (zał. nr 8):

1) kontener KP-7       5 szt.     x .................... zł/szt. /m.-c
    wartość netto: .......................................................... złotych/m.-c
    podatek VAT: 23 % t.j.............................................. złotych/m.-c

wartość brutto .......................................................... złotych/m.-c

2) pojemnik 1100 l     32 szt.     x .................... zł/szt. /m.-c
    wartość netto: .......................................................... złotych/m.-c
    podatek VAT: 23 % t.j.............................................. złotych/m.-c

wartość brutto .......................................................... złotych/m.-c

3) pojemnik 120 l    32 szt.     x .................... zł/szt. /m.-c
    wartość netto: .......................................................... złotych/m.-c
    podatek VAT: 23 % t.j.............................................. złotych/m.-c

wartość brutto .......................................................... złotych/m.-c

3. Termin płatności faktur w dniach (zakres od 7 do 30) wynosi ………………. dni
4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie zobowiązania finansowe

i  koszty  konieczne  do  właściwego  wykonania  przedmiotu  zamówienia.  Żadne
niedoszacowanie,  pominięcie,  brak  rozpoznania  przedmiotu  zamówienia  nie  będzie
podstawą do żądania zmiany wartości umowy.

5. Oświadczamy,  że  wykonamy  przedmiot  zamówienia  w  terminie  wymaganym,  tj.
od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

6. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia wraz z dokumentami stanowiącymi integralną część SIWZ, nie wnosimy do
niej  żadnych  zastrzeżeń  i  uznajemy  się  za  związanych  określonymi  w  nich
postanowieniami i zasadami postępowania.



7. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr 9
do SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy
na  wyżej  wymienionych  warunkach,  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac oraz
uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

9. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany
w SIWZ jednak nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Oświadczamy,  że  zawarte  w  warunkach  umownych  (załącznik  nr  9  do  Specyfikacji
Istotnych  Warunków  Zamówienia)  zaproponowane  przez  Zamawiającego  warunki
płatności zostały przez naszą firmę zaakceptowane.

11. Deklarujemy wniesienie  przed  podpisaniem  umowy  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy w wysokości 8% ceny oferowanej brutto.

12. Składając ofertę wykonania zamówienia oświadczamy, że:
- zobowiązujemy się na czas wykonywania w/w usług do posiadania ubezpieczenia

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu i realizacji usług przy udziale

podwykonawców  do  zawarcia  umów  z  podwykonawcami,  zgodnie
z postanowieniami art. 6471 Kodeksu Cywilnego,

- zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu i realizacji usług przy udziale
podwykonawców  do  zawarcia  umów  przelewu  wierzytelności  na  rzecz
podwykonawców, należnych im za wykonane usługi.

13. Wadium  zostało  wniesione w  dniu  ………………….  w  formie  …………….……
Wadium proszę zwrócić na konto Nr ……………………………………………………….
w Banku  …………………………………………………………(dotyczy  Wykonawców,
którzy wnieśli wadium w pieniądzu).

Załącznikami  do niniejszej oferty są:     
1)   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią

załącznika nr 1a do SIWZ,
2) Oświadczenie  dotyczące  przesłanek  wykluczenia  z  postępowania  na  formularzu  zgodnym

z treścią załącznika nr 1b do SIWZ,
3) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub

art. 14 RODO (jeśli dotyczy) na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1d do SIWZ
4) Potwierdzenie  wniesienia  wadium  zgodnie  z  pkt  VIII  Specyfikacji  Istotnych  Warunków

Zamówienia,
5) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji:

 Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do
reprezentowania  wszystkich  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia.  Pełnomocnik  może  być  ustanowiony  do  reprezentowania  Wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

 podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę,
dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz  
z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty,

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,
o których mowa w punkcie 1 i 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

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

 (pieczęć i podpis osoby uprawnionej Oferenta)


