
Załącznik Nr 2 do SIWZ 
                                     

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

O F E R T A
(WZÓR)

na
 

„Całodobowy dozór obiektów Szpitala, zapewnienie codziennej obsługi w zakresie żywienia pacjentów Szpitala oraz utrzymanie czystości w Szpitalu”
(ZP 38/2015)

Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................................................................
Adres ul. ............................................................ kod ...........-............ miejscowość ..................................................
województwo....................................................................powiat ...............................................................................
Nr telefonu......................................... Nr faksu................................................. E-mail ….........................................
NUMER NIP .............................................................. NUMER REGON .................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Całodobowy dozór obiektów Szpitala, zapewnienie codziennej obsługi w zakresie żywienia pacjentów
Szpitala  oraz  utrzymanie  czystości  w  Szpitalu” opublikowanego  w  Dz.  U.  UE 2016/S  007-008441  z  dn.  12.01.2016  r.  i  zamieszczonego  na  stronie  internetowej
www.zeromski-szpital.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę:

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

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

Usługa dozoru wraz z wykonaniem projektu sieci monitoringu i wykonaniem monitoringu w oparciu o zatwierdzony projekt oraz zamontowaniem wideodomofonów 
i domofonu:

Cena netto za 1 miesiąc świadczenia usługi Stawka VAT Cena brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi
(kol.1 + stawka VAT)

Wartość netto 
za 48 miesięcy 

(kol.1 x 48 miesięcy)

Wartość brutto 
za 48 miesięcy 

(kol.3 x 48 miesięcy)

1 2 3 4 5
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http://www.zeromski-szpital.pl/


Usługa żywienia pacjentów Szpitala, w tym przygotowywanie posiłków w Kuchni Mlecznej oraz utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych:

Cena netto za
1 osobodzień
świadczenia

usług

Stawka VAT

Cena brutto za
1 osobodzień
świadczenia

usług
(kol.1 +

stawka VAT)

Cena netto za
jeden miesiąc
świadczenia

usługi
(kol.1 x 310 x 30

dni)

Cena brutto za jeden
miesiąc

świadczenia
usługi

(kol.3 x 310 x
30 dni)

Wartość netto za
84 miesiące
(kol.4 x 84
miesiące)

Wartość brutto za
84 miesiące

(kol.5 x 84 miesiące)

1 2 3 4 5 6 7

Wykonanie w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy projektu przebudowy budynku Kuchnia-Pralnia i wykonanie robót budowlanych, w oparciu o przygotowany
projekt, niezbędnych do uruchomienia przygotowywania posiłków w pomieszczeniach Kuchni Centralnej mieszczącej się w budynku Kuchnia-Pralnia Szpitala:

Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
(kol.1 + stawka VAT)

1 2 3

Usługa utrzymania czystości w Szpitalu:

L.p.
Przedmiot

zamówienia Powierzchnia
Cena netto za

1m2/1ha
Stawka

VAT
Cena brutto za

1m2/1ha
(kol.4 + kol.5)

Cena netto za 1 miesiąc
świadczenia usługi

(kol.3 x kol.4 x 30 dni)

Cena brutto za 1 miesiąc
świadczenia usługi

(kol.3 x kol.6 x 30 dni)

Wartość netto 
za 48 miesięcy 

(kol.7 x 48 miesięcy)

Wartość brutto 
za 48 miesięcy 

(kol.8 x 48 miesięcy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Utrzymanie 
czystości w 
zakresie strefy 
„białej” łącznie 
z kosztami 
materiałowymi

14.373 m2

2

Utrzymanie 
czystości w 
zakresie strefy 
„szarej' łącznie 
z kosztami 
materiałowymi

7.096 m2
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3

Utrzymanie 
czystości terenów
zewnętrznych 
łącznie z 
kosztami 
materiałowymi

2 ha

4 Utrzymanie 
czystości terenów
zielonych łącznie
z kosztami 
materiałowymi

2 ha

5 RAZEM

1. Oświadczamy,  że remont  budynku Kuchnia-Pralnia  Szpitala  wykonamy w terminie  do …............  (max.  12 miesięcy)  od daty podpisania umowy na  zapewnienie
codziennej obsługi w zakresie żywienia pacjentów Szpitala.

2. Oświadczamy, że ilość miesięcy, w których zostanie rozliczona wartość robót budowlanych na podstawie kompensaty wynosi ….........................................
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i w terminach w nim wskazanych. 
5. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.
6. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ 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.
7. Oświadczamy, że płatność nastąpi przelewem w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury. 
8. Oświadczamy, że posiadamy możliwość udzielania ulgi we wpłatach na PFRON i zobowiązujemy się przez cały okres obowiązywania umowy do przedkładania w

terminie 3 dni od otrzymania wynagrodzenia za usługi w danym miesiącu kalendarzowym zaświadczeń pozwalających Zamawiającemu na obniżenie za dany miesiąc
składek na PFRON (dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który jest zakładem pracy chronionej).

9. Oświadczamy, że zapewnimy utrzymanie stanu zatrudnienia, koniecznego do  wykonywania  ciągłości usługi.
10. Oświadczamy, że zgodnie z pkt. VII. 1 SIWZ wnieśliśmy wadium w  formie ............................................  w  wysokości:     .......................... zł 
11. Wadium w formie pieniężnej powinno zostać zwrócone na rachunek bankowy: ..........................................................................................................
12. Oświadczamy, iż osobą odpowiedzialną  za realizację całości przedmiotu zamówienia jest: ................................................................. tel.: ………..............……
13. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia w części dotyczącej: /,że przedmiot zamówienia wykonamy w całości bez udziału

podwykonawców * niepotrzebne skreślić

L. p. Wykaz części zamówienia, które zostaną wykonane przez podwykonawców
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14. Elementami integralnymi oferty są:   

L.p. dokumenty, oświadczenia i informacje: strona w ofercie

1

2

3

4

5

itp

UWAGA!
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić punkty 1, 2 umieszczone pod tabelą, pod rygorem odrzucenia oferty.

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