
Znak: ZP 44/2014

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Data ...................................

O F E R T A
(WZÓR)

na
„Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala

Specjalistycznego  im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” ZP 44/2014.

Nazwa Oferenta ........................................................................................................................................

Adres Oferenta ul. .......................................................kod ......-............. miejscowość ............................

województwo .......................................................... powiat ......................................................................

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

Nr faksu............................................................................

NUMER NIP ................................................................. NUMER REGON .............................................

Nr rachunku bankowego ..............................................................................

Imię  i  Nazwisko  osoby  uprawnionej  do  składania  oferty  w  imieniu  Wykonawcy  w  trakcie  aukcji

elektronicznej.............................................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym – znak ZP 44/2014 zamieszczonego

w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr  ….............  z dnia …...............r. 

oraz na  stronie internetowej www.zeromski-szpital.pl  i tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego

na  świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala Specjalistycznego

im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

oferujemy wykonanie następujących części zamówienia za kwotę:

1. Całkowita wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi:

- ...................................zł (słownie:....................................................................................................zł)

2. Całkowita wartość podatku VAT wynosi:

- .................................. zł (słownie: .................................................................................................... zł)

3. Całkowita wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi:

- ....................................zł ( słownie:....................................................................................................zł)

4. cena netto w przeliczeniu  na 1  m  2  sprzątania łącznie z kosztami materiałowymi w strefie białej”

–.................................. zł słownie: ........................................................................................................);

5. cena netto całkowita sprzątania łącznie z kosztami materiałowymi w strefie „białej”(pow. 14.373 m2 )

za  okres  1  miesiąca  –  ..............................  zł

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

(cena  netto za 1  m2   x powierzchnia 14.373 m2 )
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6. cena netto w przeliczeniu na 1  m  2   sprzątania łącznie z kosztami materiałowymi w strefie „szarej”

- .................... zł ( słownie: ......................................................................................................);

7. cena netto całkowita sprzątania łącznie z kosztami materiałowymi w strefie „szarej” (pow. 7.096m2)

za okres 1 miesiąca – ................. zł (słownie: .........................................................................................)

(cena  netto za 1  m2   x powierzchnia 7.096 m2 )

8. cena  netto w przeliczeniu na  1 ha  utrzymania czystości  łącznie z kosztami materiałowymi na

zewnątrz  obiektów za  okres  1  miesiąca  –.......................  zł

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

Lp.
Przedmiot zamówienia Cena netto za

1 miesiąc
Stawka
podatku

VAT
(%)

Cena brutto za
1 miesiąc

Wartość netto za
36 miesięcy (kol.2 x

36 miesięcy)

Wartość VAT
(kol.5 x stawka

VAT)

Wartość brutto za
36 miesięcy
(kol.5+kol.6)

1 2 3 4 5 6 7

1

cena całkowita sprzątania 

łącznie z kosztami  

materiałowymi w strefie 

„białej” za okres 1 miesiąca

(pow.14.373  m2 )

23,00%

2

cena całkowita sprzątania 

łącznie z kosztami 

materiałowymi w strefie 

„szarej” za okres 1 miesiąca 

(pow. 7.096 m2)

23,00%

3

cena całkowita utrzymania 

czystości łącznie z kosztami 

materiałowymi na zewnątrz 

obiektów w przeliczeniu na 2 

ha  za okres 1 miesiąca

8,00%

Razem:

Świadczenie  usługi czystości
(SUMA wierszy od 1do 3)

1.  Oświadczamy, że płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury,

….......................  dni  (Wykonawca uzupełnia  w przypadku zaoferowania  dłuższego terminu

płatności). 

2. Oświadczamy, że:

-  rozpoczniemy  proces  usługi  dekontaminacji  nie  później  niż  ….....................  od  daty

zgłoszenia,

-   przebieg  procesu  rejestrowany  i  dokumentowany  jest  w  postaci  wydruku  TAK /  NIE  *

*(niepotrzebne skreślić),

-  proces  dekontaminacji  ma  min.  cztero  fazowy  cykl  biodekontaminacyjny  tj.  osuszanie,

kondycjonowanie, biodekontaminację, napowietrzanie TAK / NIE * *(niepotrzebne skreślić).

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się że Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie

wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz,  że  zdobyliśmy  konieczne  informacje  do  przygotowania

oferty.
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4. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

5. Oświadczamy,  że zawarty  w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  projekt  umowy

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do

zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24

ust. 1 w/w ustawy.

7. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia w części
dotyczącej  ................................................................................................  /  że  przedmiot
zamówienia wykonamy w całości bez udziału podwykonawców.* *(niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy,  że  zgodnie  z  pkt.  VIII.  1  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia

dokonaliśmy wpłaty wadium w formie ........................................................................................ 

Wadium  w  formie  pieniężnej  powinno  zostać  zwrócone  na  rachunek

bankowy: .....................................................................................................................................

9. Stały  i  bezpośredni  kontakt  z  Zamawiającym  ze  strony  Wykonawcy  będzie

utrzymywał ...............................................................

10.  Załącznikami do niniejszej oferty są:

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)

................................................................
Podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy.
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