Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz ofertowy
OFERTA
Firma:

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
NIP
Bank/konto

SĄD REJONOWY W ŚWIDNICY
ul. Okulickiego 2-4
58-100 Świdnica
1. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi
„Sprzątanie pomieszczeń biurowych w dwóch obiektach Sądu Rejonowego
w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 i Pl. Grunwaldzkim 14 oraz terenu utwardzonego
wokół posesji Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Okulickiego
2-4”, nr sprawy ZP/3/2020,
oferujemy wykonanie zamówienia za cenę :
OFEROWANA CENA ZA CAŁE ZAMÓWIENIE BRUTTO ......................................... zł
(słownie: ..................................................................................................................................... )
Powyższa cena ofertowa wynika z kalkulacji cenowej zawartej w formularzu cenowym
(załącznik nr 1 do oferty).
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2022r.
3. Wykonawca oświadcza, że skieruje do realizacji zamówienia następującą ilość
pracowników, posiadających minimum roczne doświadczenie w sprzątaniu pomieszczeń
biurowych
(proszę
oznaczyć
wybraną
opcję,
np.
znakiem
X,
w przypadku braku oznaczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie skieruję
do wykonania zamówienia pracowników posiadających minimum roczne doświadczenie
i nie przyzna punktów w tym kryterium):

Ilość pracowników o których mowach w pkt 3:
□ 1-2 pracowników
□ 3-4 pracowników
□ 5-6 pracowników
4. ZAŁĄCZAMY aktualny certyfikat jakości ISO 9001 lub inny równoważny ( zaznaczyć
właściwe) :
TAK □

NIE □

5. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobyliśmy konieczne
informacje do właściwego wykonania zamówienia oraz uznajemy się za związanych
określonymi w niej zasadami postępowania.
6. Oświadczam/y, że uważam/uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia,
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i akceptujemy je bez
jakichkolwiek zastrzeżeń.
8. Oświadczam/y, że powierzam/y podwykonawcom następującą część zamówienia
……………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................
9. Oświadczam/y, że w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązuję/my się do
zawarcia pisemnej umowy według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
10. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty
proszę/prosimy o zwracanie się do:
Imię i nazwisko: ......................................................................................................................
tel. .............................. fax: ............................., adres e-mail: ………………………………
Do oferty załączono:
1. Formularz cenowy
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………................................................................
(podpis/podpisy osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

