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WOMP-PN-1/2022               Załącznik Nr 1 

 

 

 

 

(Pieczęć Wykonawcy – adres, REGON, NIP) 

 

 

Rodzaj postępowania: Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów 

unijnych  

 

Przedmiot postępowania: Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń medycznych i 

administracyjnych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu  

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 Pełna nazwa Wykonawcy................................................................................................. 

Adres Wykonawcy........................................................................................................... 

Forma organizacyjno-prawna........................................................................................... 

NIP....................................... 

REGON...............................  

e-mail…………………. …. 

Nr telefonu...........................  

   

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 

Ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67 

 

Składając ofertę w postępowaniu pn. „Sprzątanie pomieszczeń Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 

Pracy w Toruniu prowadzonym w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2) ustawy 

z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej ustawa  

Pzp zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w 

SWZ oraz w załącznikach za cenę:  

 

Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę ........................................... netto + należna 

stawka VAT……… (brutto:……………. ),  

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

   

Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe netto ...................................................zł.  

Obowiązujący podatek VAT    .......%       .........................................................zł.  

Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe  brutto..………………………….….zł. 

Słownie: ................................................................................................... zł. 
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1. Informuje, że wybór naszej Oferty1 (wstawić X we właściwe pole):  

nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących  

towarów/usług: …………….. zł netto (nazwa towaru/usługi) (wartość bez kwoty podatku 

VAT).  

 

2. OŚWIADCZAMY, że posiadamy następujące doświadczenie w 

zakresie sprzątania podmiotów leczniczych (wstawić X we właściwe pole):  

 sprzątanie pomieszczeń w 2-3 podmiotów leczniczych;    

 sprzątanie pomieszczeń w 4-5 podmiotów leczniczych;    

 sprzątanie pomieszczeń w 6 lub więcej podmiotów leczniczych,    

zgodnie z poniższym wykazem:  

  

Lp.  Przedmiot usługi   Odbiorca    
Data wykonania usługi  

(rozpoczęcie i zakończenie)  

1.  
      

2.  
      

3.  
      

4.  
      

5. 
   

6. 
   

Doświadczenie w zakresie sprzątania podmiotów leczniczych stanowi kryterium oceny 

ofert.  

 

3. Oświadczamy, że zadeklarowane ceny zawierają wszystkie koszty składające się 

na należyte  wykonanie przedmiotu umowy.  

4. Oświadczamy, że przy realizacji zamówienia nie będziemy korzystać z 

podwykonawców / będziemy korzystać z podwykonawców w zakresie: 

niepotrzebne skreślić  

                                                           
1 Zgodnie z art. 91 ust.3 a ustawy Pzp , Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania , oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku.  
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Rodzaj i zakres powierzonych prac Nazwa podwykonawcy 

  

  

 

5. Oświadczam, że ofertę składam samodzielnie/oferta jest złożona przez  

wykonawców wspólnie ubiegających się o postępowanie (niepotrzebne skreślić) tj.  

1) ………….....................………………… /nazwa i adres wykonawcy wspólnie 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia, nr KRS lub CEiDG, NIP, REGON/  

2) ……………………………………………… ./nazwa i adres wykonawcy wspólnie 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia, nr KRS lub CEiDG, NIP, REGON/  

Do reprezentowania podmiotu wspólnego upoważniony jest 

..……………………………………….. Zakres upoważnienia zawiera załączone 

do oferty pełnomocnictwo.  

Stosownie do wymogów art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oświadczamy że usługi 

wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia zgodnie z poniższą tabelą:  

  

Nazwa Wykonawcy wspólnie ubiegającego się 

o udzielenie zamówienia  

  

zakres usług, który będzie wykonywał dany  

Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia  

  

  

  

  

  

  

 

7. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy     

 mikro przedsiębiorcą; 

 małym przedsiębiorcą;  

 średnim  przedsiębiorcą2.  

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w 

Projektowanych postanowieniach umowy.  

                                                           
2 mikro przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał 

średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług 

oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego 

bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro  

mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał 
średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług 
oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro  
średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał 
średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług 
oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro  
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9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany  w 

specyfikacji warunków zamówienia tj. do dnia 05.06.2021 r.  

11. Oświadczamy, że Projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz dostarczenia 

Zamawiającemu najpóźniej 2 dni przed podpisaniem umowy: w przypadku Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: dostarczenie Zamawiającemu przed 

podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”) umowy 

współpracy lub umowy konsorcjum – określającą  w szczególności zasady odpowiedzialności 

i rozliczeń stron oraz wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia najpóźniej  w dniu zawarcia 

umowy - dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

12. Zastrzegam / nie zastrzegam  (niepotrzebne skreślić) na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), w 

odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym 

uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

………………………………………………………………..............  

13. Informacja przewidziana w art. 13 lub art. 14 RODO  

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 postępowaniu3.  

14. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 

adres  e-mail : ………………………………………………………  

15. Wraz z ofertą składamy następujące załączniki, oświadczenia i dokumenty:   

……………………………………………………………………………………………………

….....................................  

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

 

 

dnia ...................          ………………………………………………..                                                                 

(podpis osób  uprawnionych  do składania                     

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  

 

                                                           
3 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 treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).  


