
Nr sprawy ZP 30/2008                                                                             Załącznik Nr 1 do SIWZ
z dnia 09.09. 2008 r.

OFERTA
(WZÓR)
na

„Świadczenie usług polegających na całodobowym dozorze Szpitala” 

Nazwa Wykonawcy    ..................................................................................................................................

Adres Wykonawcy

ul. ........................................................... kod ......- ............... miejscowość .................................................

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

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

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

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

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

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym – znak ZP 30/2008 opublikowanego  w 
Biuletynie Zamówień Publicznych nr 210325 z dnia 10.09. 2008 r. na 

„Świadczenie usług polegających na całodobowym dozorze Szpitala.” 

1. Cena netto za jeden miesiąc świadczenia usługi  wynosi:

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

2. Cena brutto za jeden miesiąc świadczenia usługi  wynosi:

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

3. Całkowita wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi:

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

4. Całkowita wartość podatku VAT wynosi:

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

5.Całkowita wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi:

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

6.Termin płatności ........................................ dni ( min. 30 dni )



Przedmiot 
zamówienia

Cena netto 
za 

1 miesiąc

Stawka 
podatku 

VAT

Cena brutto za 
1 miesiąc

Wartość netto 
za 

12 miesięcy 
(kol.2 x 12 
miesięcy)

Wartość 
VAT 

(kol.5 x 
stawka 
VAT)

Wartość brutto 
za 

12 miesięcy 
(kol.5+kol.6)

1 2 3 4 5 6 7
Świadczenie usług 
polegających na 
całodobowym dozorze 
Szpitala (łącznie ze 
wszystkimi kosztami)

RAZEM
1. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy  do niej  zastrzeżeń  oraz  że  zdobyliśmy  konieczne  informacje  do przygotowania 
oferty.

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

3. 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 Odbiorcę.

4. Oświadczamy, że spełniamy  wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych.

5. Oświadczamy, że przejmiemy (zatrudnimy)  na zasadach art. 231 kp 8 byłych pracowników 
Zamawiającego  (  przejętych  w  tym   trybie  przez  dotychczasowego  Wykonawcę)  wraz  z 
wynikającymi zobowiązaniami z tytułu umów o pracę z tymi pracownikami oraz wszelkich 
innych kosztów związanych z ustaniem stosunku pracy ww. pracowników, jeżeli Zamawiający 
poniesie  takie  koszty.  Na  stanowiskach  pracy  związanych  ze  świadczeniem  na  rzecz 
Zamawiającego  usług  dozoru,  zobowiązujemy  się  nie  zatrudniać  pracowników  na  czas 
dłuższy  niż  okres  obowiązywania  umowy  o  świadczenie  usług  pralniczych.  Powyższe 
ograniczenie nie dotyczy pracowników przejętych na zasadach art. 23 1 kp. W przypadku nie 
zatrudnienia pracowników w  trybie o którym wyżej mowa zobowiązujemy się do pokrycia 
Zamawiającemu kosztów rozwiązania  umów o pracę z tymi pracownikami oraz wszelkich 
kosztów  związanych  z  ustaniem  stosunku  pracy  tych  pracowników  jeżeli  Zamawiający 
poniesie  takie  koszty.  

6. Oświadczamy,  że  z  chwilą  podpisania  umowy  wniesiemy  zabezpieczenie  należytego 
wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej.

 
7. Oświadczamy,  że  najpóźniej  w ciągu 7  dni  od  dnia  wygaśnięcia  Polisy  Ubezpieczeniowej 

przedstawimy Polisę Ubezpieczeniową na dalszy okres obowiązywania umowy, zgodnie z pkt. 
VI C.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Oświadczamy  że zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz że 
zdobyliśmy wszystkie informacje konieczne do przygotowania oferty.

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a)
b)
c)

.............................................................................
Podpisy osób uprawnionych 
do reprezentowania wykonawcy.

2


	Nr sprawy ZP 30/2008                                                                             Załącznik Nr 1 do SIWZ
							
	OFERTA
	(WZÓR)
	na
	Podpisy osób uprawnionych 
	do reprezentowania wykonawcy.


