
Załącznik nr 2b do SIWZ 

 

…………………………………………………… 
                     (pieczęć Wykonawcy) 

OFERTA 
(FORMU LAR Z  OFER TOW Y)  

WYKONAWCA: 

 

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................................. 

Adres siedziby:.......................................................................................................................................... 

Telefon: .................................................................................................................... 

Fax: ....................................................................................................................  
(Wszelką korespondencję dotyczącą przedmiotowego postępowania Zamawiający przesyłał będzie na ww. nr faxu lub na 

poniższy adres mailowy) 
Adres poczty elektronicznej (e-mail): .........................................................................................  

NIP: .................................................................. 

 
ZAMAWIAJĄCY:  
 

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ-KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI 

PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU    

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa   

Składamy ofertę na: 

„Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych” 

Część 2 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia  

i określonymi w SIWZ warunkami, z uwzględnieniem postanowień wzoru umowy, 

stanowiącego załącznik nr 6b do SIWZ, za cenę całkowitą brutto:  

…………..…………… PLN  

(słownie: ……………..……………………………………………………………….…..………….)  

w tym obowiązujący podatek VAT, wg poniższej kalkulacji: 

Lp. 

Lokalizacja, na której 

będzie realizowane 

zamówienie 

Wielkość 

powierzchni  

do 

sprzątania  

w m2 

Cena 

 jednostkowa 

 brutto za 

sprzątanie 1m2 

 powierzchni  

w skali  

1 miesiąca 

Cena brutto  

za sprzątanie  

przez miesiąc 

(kol. 3 x kol. 

4) 

Czasookres 

wykonywania 

 sprzątania 

 

Wartość brutto 

(kol. 5 x kol. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
ul. Postępu 18B 

(budynek ORION) 
637,67   12 m-cy  

2 
ul. Wołoska 5 (budynek 

TAURUS) 
1 735, 35    12 m-cy  

3 ul. Żurawia 4A  540,40   12 m-cy  

4 
ul. Wołoska 7 (budynek 

MARS V piętro) 
260,80   12 m-cy  

Razem:  



Zobowiązujemy się do mycia okien …. razy w okresie obowiązywania umowy, w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

OŚWIADCZAMY, ŻE:  

1. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ wraz z załącznikami i ją akceptujemy.  

2. Jestem / nie jestem*  Wykonawcą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.  

3. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin 

składania ofert. 

4. Zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 

udzielenia nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.   

5. Oświadczamy, że minimum 4 osoby wykonujące czynności związane z realizacją niniejszego 

zamówienia tj. czynności polegające na sprzątaniu powierzchni biurowych, z wyjątkiem mycia 

okien i prania wykładzin, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

6. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 

przyszłego świadczenia umownego. 

7. Zobowiązujemy się do zapewnienia środków, materiałów, narzędzi i urządzeń niezbędnych do 

wykonywania usługi, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. 

8. Zaoferowane ceny jednostkowe brutto nie podlegają zmianie do końca realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

9. Zamierzamy / nie zamierzamy*  powierzyć wykonanie następujących części zamówienia 

podwykonawcom (*) niepotrzebne skreślić 

 

Poz. Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom 

1.  

2.  

10. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym jest: …………………..……………………… 

11. Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy nr**:  

………………………………………………………………………………………… 

…………………….………. dnia ……………….. ....................................................... 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika)  

Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie 

stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpisie z właściwego rejestru działalności gospodarczej). 

 
 

*- niepotrzebne skreślić 

** - dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu 

 

 


