
Nr sprawy ZP 38/2014                                                                             Załącznik Nr 1 do SIWZ
z dnia .......................2014 r.

OFERTA
(WZÓR)

na
Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem  oraz dzierżawą bielizny

ogólnoszpitalnej

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

Adres Wykonawcy

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

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

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

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

Nr e-mail ….........................................................

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

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

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym – znak ZP 38/2013 opublikowanego  w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr ....................... z dnia ............. 2014 r. na 

„Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z  transportem oraz dzierżawą bielizny
ogólnoszpitalnej ” 

L.p.
Przedmiot zamówienia

j.m.
Szacunk

owa
ilość szt.
prania  w
okresie

36
miesięcy

Cena
jedn.
netto

Wartość
netto za

36
miesięcy
(kol.2 x
kol.5)

Wartość
VAT

(kol.5 x
stawka
VAT)

Wartość
brutto

(kol.6+kol.
7)

Producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Pranie bielizny szpitalnej (własnej Szpitala)
1 Poszwa  szt. 66000 -
2 Poszwa mała szt. 7500 -
3 Poszewka szt. 52875 -
4 Poszewka Jaś szt. 5625 -
5 Prześcieradło  szt. 51450 -
6 Prześcieradło  małe szt. 7050 -
7 Prześcieradło  frotte szt. 20175 -
8 Podkład szt. 13275 -
9 Kołdra szt. 3480 -

10 Poduszka szt. 24660 -
11 Poduszka Jaś szt. 7275 -
12 Koc duży/narzuta szt. 45360 -
13 Koc mały szt. 6600 -
14 Fartuch lekarski szt. 19008 -
15 Bluza lekarska szt. 85824 -
16 Spodnie lekarskie szt. 52416 -
17 Spódnica lekarska szt. 32256 -
18 Fartuch operacyjny 

bawełniany
szt. 7920 -

19 Bluza operacyjna bawełniana szt. 18720 -
20 Spodnie operacyjne szt. 12960 -



bawełniane
21 Sukienka operacyjna 

bawełniana
szt. 2880 -

22 Serwety operacyjna szt. 1 -
23 Podkład operacyjny szt. 7200 -
24 Kompres operacyjny szt. 8640 -
25 Spodnie barierowe szt. 108000 -
26 Bluzy barierowe szt. 108000 -
27 Rożki, beciki szt. 6912 -
28 Czapeczki niemowlęce szt. 1 -
29 Skarpety niemowlęce, 

dziecięce
szt. 5 -

30 Kaftanik/koszulka/body szt. 51408 -
31 Śpiochy szt. 41040 -
32 Pielucha szt. 68688 -
33 Koszula nocna szt. 41184 -
34 Piżama bluza szt. 31392 -
35 Piżama spodnie szt. 28800 -
36 Szlafrok szt. 13824 -
37 Myjka szt. 7200 -
38 Ręczniki frotte szt. 44496 -
39 Ścierka szt. 3312 -
40 Serwetka szt. 1800 -
41 Obrus szt. 3024 -
42 Firanka szt. 6 -
43 Zasłona szt. 3 -
44 Pokrowiec na ubranie szt. 6 -
45 Parawan szt. 3 -
46 Materac szt. 1 -
47 Inne np. ubrania cywilne 

pacjentów
szt. 1 -

RAZEM
II Pranie bielizny dzierżawionej. W kwocie winna być ujęta kwota z tytułu prania oraz dzierżawy bielizny
1 Prześcieradło 160 x min 240 

cm 
szt. 127956

2 Prześcieradło 90 x 140 cm szt. 5902
3 Prześcieradło 70 x 90 cm szt. 14583
4 Poszwa 200 (+-5%)x 160 cm szt. 179856
5 Poszwa 75 x 140 cm szt. 5902
6 Poszewka 70 x 80 cm szt. 121360
7 Poszewka 40 x 40cm szt. 12000
8 Podkład 90x 140 cm szt. 27426
9 Poduszka 70 x 80 cm szt. 3765

10 Poduszka 40 x 40 cm szt. 840
11 Koc 160 x 200 (+-5%) cm szt. 11342
12 Koc 70 x 140 (+-5%) cm szt. 2800

RAZEM

1. Całkowita wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi................................zł 

2. Całkowita wartość podatku VAT wynosi    ................................. zł 

3. Całkowita wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi ................................zł 

Podając całkowitą wartość netto przedmiotu zamówienia należy podać cenę za okres 36 miesięcy

prania  bielizny  szpitalnej  (własnej)  -  pkt.  I  ww.  tabeli  oraz  cenę  za  dzierżawę  i  pranie  bielizny

Wykonawcy – pkt. II tabeli.

4.Termin  płatności  30   dni,  Wykonawca  uzupełnia  w  przypadku  zaoferowania  dłuższego  terminu

płatności …....................... dni 

5.  Usługi  pralnicze  świadczone będą w pralni  Wykonawcy  spełniającą  wymogi  do prania  bielizny

szpitalnej znajdującej się …........................................



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 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.

5. Oświadczamy,  że  ponosimy  odpowiedzialność  za  uszkodzenia  mechaniczne  bielizny  i  innego
asortymentu powstałe w związku z wykonywaniem usługi.

6. Oświadczamy, że posiadamy pralnię zapasową, zlokalizowaną …................................................ 
spełniającą wymogi do prania bielizny szpitalnej.

7. Oświadczenie, że transport bielizny i odzieży odbywać się będzie z zachowaniem bariery 
higienicznej.

8. Oświadczamy, że w przypadku sytuacji spornych powstałych w trakcie świadczenia usługi decyzje
o  stopniu  zniszczenia  bielizny  i  innego  asortymentu  podejmować  będzie  komisja  złożona  z
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

9. Oświadczamy,  że ponosimy odpowiedzialność (w tym finansową) za złą  jakość świadczonych
usług  i  wszelkie  nieprawidłowości  związane  z  wykonywaniem  usług  pralniczych,  stwierdzone
przez organy kontroli wewnętrznej i zewnętrznej np. PIS. 

10. Oświadczamy, że  gwarantujemy niezmienność cen jednostkowych netto przez okres ................    
( min. 12 ) miesięcy od dnia podpisania umowy.

11.  Oświadczamy, że zgodnie z pkt. VIII  1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
dokonaliśmy wpłaty wadium w 
formie .....................................................................................................................................

W  wysokości:............................................................ PLN 
(słownie: ..........................................................................................................................................)

 Wadium  w  formie  pieniężnej  powinno  zostać  zwrócone  na  rachunek
bankowy: ...........................................................................................................................................

12.  Oświadczany,  że powierzymy podwykonawcom wykonanie  nie kluczowych części  przedmiotu
zamówienia w części dotyczącej ................................................................................................ / że
przedmiot zamówienia wykonamy w całości bez udziału podwykonawców.

13.   Załącznikami do niniejszej oferty są:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

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