
 
Załącznik nr 5  do SIWZ  

Na USŁUGI PORZĄDKOWE – SPRZĄTANIE KLATEK 
SCHODOWYCH I KORYTARZY W ZASOBACH I 
OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ 
MIESZKANIOWĄ „POŁUDNIE” W RYBNIKU 

 

 

................................ dnia ........................... 

................................................... 
Pieczęć wykonawcy 

 
 

 

 

 
FORMULARZ OFERTY  

 

 

Złożonej przez :  

 

Nazwa i adres Wykonawcy  ........................................................................................................  

NIP............................................. REGON .......................................................  

 

Tel. Kontaktowy ........................................................... 

Adres e-mail ................................................................. 

 

Niniejszą  ofertę składam samodzielnie / jako lider konsorcjum firm :  

................................................................................................................... 

.....................................................................................................................  

 

I. Oferta cenowa  

 

Lp 

Ilość mieszkań we 

wszystkich klatkach 

schodowych 

Stała cena jednostkowa 

„za mieszkanie” 

zł netto 

Cena netto (zł) 

(2 x 3) 
% VAT Cena brutto (zł) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Łączna ryczałtowa cena ofertowa brutto wynosi:  ......................................................zł brutto 

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

 

Oświadczamy, że zaoferowana cena obejmuje realizacje zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ i 

załącznikach do SIWZ, a w cenie zostały skalkulowane wszystkie kosztu jakie wykonawca poniesie dla należytego wykonania 

umowy, w szczególności koszty określone w cz. XII SIWZ. 

 

 

II. Oświadczamy, że  podejmujemy się  należytego wykonania zamówienia w okresie od dnia zawarcia umowy do 

dnia ……………………...  

 

III.  Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujący zakres zamówienia*: (proszę podać dane firmy 

podwykonawczej i powierzany zakres) ………………………………………………………………........… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IV. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy wszystkie warunki dotyczące niniejszego postępowania i realizacji 

zamówienia (w tym warunki płatności) określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, załącznikach do 

SIWZ oraz we wzorze umowy.  

 

V. Oświadczamy, że spełniamy postawione warunki udziału w postepowaniu oraz nie podlegamy wykluczeniu z 

postepowania , na dowód czego przedkładamy żądane przez Zamawiającego dokumenty. 

 

VI. Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez okres 60 dni  

 

VII. Ponadto oświadczamy że: 



• Postanowienia zawarte w SIWZ zostały przez nas w całości zaakceptowane i zobowiązujemy się do ich 

przestrzegania. 

• Usługi określone w przedmiocie zamówienia zobowiązujemy się wykonać w okresie obowiązywania umowy. 

• W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w 

załączonym do SIWZ wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz 

dostarczenia harmonogramu rzeczowego, który będzie stanowił załącznik do umowy. 

• Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminach określonych w harmonogramie. 

• Deklarujemy, że ewentualne wady i usterki stwierdzone w wykonywanych usługach będziemy usuwać w terminie 

do ….. dni od powiadomienia nas o wadzie.    

• Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy. 

• Nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 

• Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami we wzorze umowy. 

 

VIII. Ofertę składamy na ……….. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

IX. Ofertę sporządzono w dniu …………….......................... 

 

 

 

 

.......................................................................... 

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania wykonawcy 

 

*/ wypisać, jeśli dotyczy 

 

 


