Formularz oferty/Formularz cenowy

Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca*
Nazwa:

………………………………………………

Numer VAT, jeżeli dotyczy:

………………………………………………

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać
inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest
wymagany i ma zastosowanie

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź
małym lub średnim przedsiębiorstwem 1
Adres pocztowy:

– MIKRO

– MAŁE

– ŚREDNIE

………………………………………………

*W przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców

OFERTA
Dla:
Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na:
świadczenie usług sprzątania terenów zewnętrznych oraz powierzchni wewnętrznych
w budynkach będących własnością Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie, składamy niniejszą ofertę oświadczając, że:
1.

Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia, zgodnie z wszelkimi wymogami
określonymi w dokumentach zamówienia za kwotę (cena) wynagrodzenie ryczałtowe:
wartość netto (bez podatku VAT): ……………………..……………… PLN
wartość brutto (z podatkiem VAT): ………………….……….…………… PLN*
w tym:
a) Powierzchnie wewnętrzne: …………………………. zł netto
b) Powierzchnie wewnętrzne: …………………………. zł brutto
c) Powierzchnie zewnętrzne: …………………………. zł netto
d) Powierzchnie zewnętrzne: …………………………. zł brutto

1

Zaznaczyć właściwe
Zob. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR
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2.

Oświadczamy, że nieprzerwalnie w czasie realizacji przedmiotu zamówienia
zatrudnimy: …..… osób niepełnosprawnych, o których mowa w SWZ. Powyższa
liczba osób niepełnosprawnych będzie podlegała ocenie w Kryterium oceny ofert
zgodnie z ustaleniami w SWZ.

Uwaga! Niewypełnienie powyższego pola skutkować będzie przyjęciem oświadczenia
o braku zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez Wykonawcę.

3.

Uwaga! Wykonawca musi dokonać wyceny i wpisać wartości w Formularzu cenowym
na podstawie Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2 zawartej w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis
Przedmiotu Zamówienia. Brak wypełnienia Formularza cenowego skutkować będzie
odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.

Cena oferty musi być podana w złotych polskich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.

Wszystkie wartości netto oraz ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku.

6.

Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty wpływające na realizację przedmiotu
zamówienia.

7.

Ceny jednostkowe należy podać jako wartości dodatnie. Podanie wartości „0,00” lub
wartości ujemnej będzie traktowane jako brak podania ceny przez Wykonawcę i skutkować
będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp.

8.

Oświadczam(y), że ponoszę (ponosimy) pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej
w ofercie stawki podatku VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie będę (będziemy)
żądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań.

9.

Oświadczam(y), że jestem (jesteśmy) związany(i) ofertą na czas wskazany w SWZ,
a w przypadku wyboru naszej (mojej) oferty, jako najkorzystniejszej i zawarcia umowy,
warunki określone w ofercie obowiązują nas (mnie) przez cały okres obowiązywania
umowy.

10. Zapoznaliśmy się ze Wzorem umowy, który jest integralną częścią SWZ i akceptujemy go
bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru Naszej oferty do zawarcia
umowy na określonych w nim przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie
przez niego wyznaczonym.
11. Oświadczamy, że wypełnimy, zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO, obowiązki informacyjne
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskamy
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na dalszym etapie niniejszego
postępowania bądź realizacji zamówienia (o ile Nasza oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu).
12. Oświadczamy, że jeśli realizacja przedmiotowego zamówienia związana będzie
z powierzeniem nam przetwarzania danych osobowych, będziemy przetwarzać je zgodnie
z obowiązującymi przepisami przez cały czas realizacji zamówienia, w szczególności
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spełnimy wszystkie obowiązki nałożone na podmiot przetwarzający przez przepisy
RODO. Jednocześnie gwarantujemy wysoki poziom bezpieczeństwa powierzonych nam
danych, przy zastosowaniu stosownych środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie
z art. 32 RODO. Zobowiązujemy się również do współpracy z Olsztyńskim Towarzystwem
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy realizacji jej obowiązków dotyczących ochrony
danych osobowych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
13. Oświadczam(y), że usługę będziemy realizować przy pomocy podwykonawców.*
(Zachodzi konieczność wypełnienia Tabeli poniżej)
14. Oświadczam(y), że usługę będziemy realizować samodzielnie.*
15. Dodatkowe oświadczenie Wykonawcy: W związku z wejściem w życie ustawy z dnia
13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r.
poz. 835), oraz brzmieniu art. 5 k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 08.04.2022
r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
(Dz. Urz. UE L/111/1), oświadczam (oświadczamy), że:
a) nie jestem Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1
pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
b) nie jestem Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
c) nie jestem Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i
2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
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16. Zamówienie zamierzamy powierzyć podwykonawcom (wpisać do Tabeli niżej):

Lp.

Firma
podwykonawcy

Części
zamówienia,
których
wykonanie
Wykonawca
zamierza
powierzyć
podwykonawcom

Rodzaj podwykonawstwa

*Podmiot, na którego zdolności technicznej lub zawodowej
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 118 ustawy
Pzp

1

* Podmiot, na którego zdolności technicznej lub zawodowej
wykonawca nie polega na zasadach określonych w art.118
ustawy Pzp

2

(niewypełnienie tabeli skutkowało będzie przyjęciem oświadczenia o braku udziału podwykonawców w realizacji
przedmiotu zamówienia u Wykonawcy)

17. Oświadczenie dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zgodne z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oświadczam i wskazuję w poniższej tabeli,
które usługi, w niniejszym zmówieniu wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się
o zamówienie:
Nazwa i adres danego
Nazwa usługi, którą w niniejszym postępowaniu wykona dany
Lp.
Wykonawcy
Wykonawca
1
2
(w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie danych wszystkich podmiotów składających
ofertę wspólną)

18. Tajemnica przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania, stanowią wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie:
L.p.

Numery stron w ofercie
od
do

Rodzaj (nazwa) informacji

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów:
………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………
[Podpis zgodnie z wymogami ustalonymi w SWZ]
Instrukcja wypełniania:
- wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach oraz złożyć podpis na warunkach określonych w SWZ
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2rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) - (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
*dostosować
**W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca nie ma obowiązku składania niniejszego oświadczenia
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