
Nr sprawy ZP 7/2014                                                                             Załącznik Nr 1 do SIWZ
z dnia .......................2014 r.

OFERTA
(WZÓR)

na
Świadczenie kompleksowych usług pralniczych 

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 7/2014 zamieszczonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ......................... z dnia ......................... r.

na „ Świadczenie kompleksowych usług pralniczych”
      oferujemy wykonanie  zamówienia za kwotę:

L.
p.

Przedmiot 
zamówienia j.m.

Szacunko
wa

ilość kg w 
okresie 6 
miesięcy

Cena 
jedn. 
netto

Stawka 
VAT

Wartość netto 
za  6 miesięcy 
(kol.4 x kol.5)

Wartość 
VAT 

(kol.5 x 
stawka 
VAT)

Wartość 
brutto 

(kol.7+ko
l.8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pranie bielizny i 
odzieży szpitalnej

kg 90000 23,00%

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 6 miesięcy 

prania  bielizny  szpitalnej  wraz  z  ceną  za  transport  i  wszelkimi  innymi  kosztami  niezbędnymi  do 

wykonania usługi.

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

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

5. Ilość pracowników wykonujących usługę w pomieszczeniach Zamawiającego  …..........................

1. Oświadczamy,  ze  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń.



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  na każde żądanie Zamawiającego nie później niż do 30 dni od daty otwarcia  
ofert,  udostępnimy  Zamawiającemu  pomieszczenia  pralni  w  celu  przeprowadzenia  lustracji 
sprawdzającej,  że  wykonanie  usługi  jest  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zapisami 
SIWZ.

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

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

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

9. 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.

10. 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. 

11. Oświadczamy, że  gwarantujemy niezmienność cen jednostkowych netto przez okres 
obowiązywania umowy.

12.  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: ...........................................................................................................................................

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

15.  Załącznikami do niniejszej oferty są:

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

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