
Załącznik nr 1 do SIWZ 

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

 (pieczęć wykonawcy )  

 

 

OFERTA 

do: 

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich, 

32-050 Skawina, ul. Witosa 4 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia: 

“Utrzymanie czystości w budynku  

Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie, ul. Witosa 4”. 

 

Niniejszą ofertę składa: 

Nazwa wykonawcy.......................................................................................................................  

Adres wykonawcy......................................................................................................................... 
 Nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku składania  ofert przez podmioty 

 występujące wspólnie podać nazwy i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum) 

 

województwo.......................................NIP..................................... REGON............................... 

tel.................................. fax................................ 

Reprezentowany przez: ................................................................................................................ 
    Nazwisko i imię osoby (osób) podpisujących ofertę  

 

Adres do korespondencji: 

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

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

Czy Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą  TAK / NIE*      

 *niepotrzebne skreślić  

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz załączonym kosztorysem ofertowym, za cenę: 



Cena jednostkowa   Cj wynosi .......................................zł/m-c 

Cena całkowita oferty   C=Cj x 10 m-cy 

Cena netto: .................................................................................................................................. 

Słownie:....................................................................................................................................... 

po doliczeniu do powyższej kwoty .............% podatku VAT , w wysokości...........................zł 

Cena brutto: ..............................................................................................................................zł 

Słownie:........................................................................................................................................  

 

Zobowiązujemy się skierować do realizacji zamówienia .......... pracownika/pracowników, 

którzy należą do grup społecznych określonych w art. 22 ust. 2 pkt1), 2) lub 7)ustawy Pzp, 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy,  

w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres realizacji zamówienia. 

  (Wykonawca może określić liczbę pracowników od 0 do 2 osób) 

 

1. Oświadczam/y, że zamówienie zrealizujemy w terminie wskazanym w SIWZ. 

2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczam/y, że jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni -bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

4. Akceptuję/emy przedstawiony w SIWZ wzór umowy i we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie zobowiązujemy się do jej podpisania, na określonych w niej 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz 

dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń. 

6. Oświadczam/my, że w cenie ofert zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Ponadto w ofercie nie 

została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej 

konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

7. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 



konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one 

udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

8. Oświadczam/y, że: 

 nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia* 

 zamierzamy powierzyć Podwykonawcy następujące części zamówienia: * 

*niepotrzebne skreślić 

Opis części zamówienia, której wykonanie 

zostanie powierzone Podwykonawcy 

Nazwa i adres Podwykonawcy. 

  

  

  

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. * 

*niepotrzebne skreślić  

Pouczony o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 270, 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.-

Kodeks karny Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm. oświadczam, że oferta oraz załączone do 

niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.  

 

 

 

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

imię i nazwisko lub podpis  

wraz z pieczątką osoby uprawnionej do składania oferty 


