
załącznik nr 1a do SWZ  

 
                                                                      OFERTA dla CZĘŚCI II 

 
Sygnatura postępowania  

  

 

Sprawa nr WNP-002/2022 

Nazwa postępowania  

  

Wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i 

czystości  w budynku biurowym, w siedzibie Zarząd Mienia 

Skarbu Państwa ul. Prosta 69 w Warszawie.  

 

  

Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia   

Lp.  Nazwa wykonawcy  Adres wykonawcy  

1.      

2.     

 

Oświadczenia Wykonawcy:  

1. Oświadczamy, że:  
1) przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi *)  
2) powierzymy podwykonawcom realizację części zamówienia: *)  
 
Wykonawca powierzy następującym podwykonawcom realizację następujących części 
zamówienia:  
 

Lp.  
Nazwa (firma) podwykonawcy 

(jeżeli jest znana)  
Część (zakres) przedmiotu zamówienia, który zamierzamy 

powierzyć podwykonawcy   

  

  
    

  

  
    

 

2. Oświadczenie wz. polegania na zasobach podmiotów udostępniających zasoby:  

 

Oświadczamy że:  

1) nie polegamy na zasobach podmiotów udostępniających zasoby**) 

2) zgodnie z załączonymi do Oferty zobowiązaniami podmiotu udostępniającego zasoby/ innymi 

środkami dowodowymi potwierdzającymi, że wykonawca realizując zamówienie będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów:**)  

 

a) Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

polegamy na zdolnościach technicznych lub zawodowych* / sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej* nw. podmiotów udostępniających zasoby w nw. zakresie: 



 

b) Wykonawca powierzy następującym podwykonawcom realizację następujących części 

zamówienia i jednocześnie polega ich zasobach, w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, na zasadach określonych w art. 118 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 

Lp.  
Nazwa (firma) podwykonawcy 

(innego podmiotu)  
Część (zakres) przedmiotu zamówienia, który zamierzamy 

powierzyć innemu podmiotowi (podwykonawcy)  

  
  

    

  
  

    

 

3. W przypadku określonym w Rozdziale 13 ust.1  pkt 4 SWZ załączamy oświadczenie, z którego 
wynika, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia.*  
 

4. Zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór 

przedmiotowej oferty: 
 nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie                          

z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług***), 

 będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą    

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie i wartości***): 
___________________________________________________________________________________ 

[należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług] 

Zgodnie z naszą wiedzą dla ww. towarów i usług zastosowanie będzie miała następująca stawka 

podatku od towarów i usług: …………………% 

5. Oświadczamy, że niniejsza Oferta oraz jej wszystkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, z wyjątkiem informacji i dokumentów przekazanych w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku, co do których wykazujemy w załączeniu dlaczego informacje te stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

6. Oświadczamy, że akceptujemy zawarte w SWZ Projektowane Postanowienia Umowy                                                

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z Ofertą 

oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, iż Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego informacji 

zawierających dane osobowe oraz, że poinformował pisemnie i uzyskał zgodę każdej osoby, której 

dane osobowe są podane w Ofercie, oświadczeniach i dokumentach składanych wraz                    z 

Ofertą . 

8. W przypadku braku możliwości komunikacji poprzez Platformę Zakupową:  

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:…………………………………… 
 

e-mail: ………………………………………… tel.: ……………………………………………………..……………  

Nazwa (firma) podmiotu 

udostępniającego zasoby 

Zakres, w jakim wykonawca polega na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby 

  

  

https://sip.lex.pl/#/document/17086198?cm=DOCUMENT


 

9. Szczegóły oferty:  

1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia Wartość usługi określa się na łączną kwotę 

nieprzekraczającą:  

 

netto: ……………. zł. (słownie: ………………………………………………….)  

brutto: ……………. zł. (słownie: ……………………………………………….)  

za utrzymanie czystości i porządku w siedzibie Zamawiającego  

wg stawki          0,00 zł/m2 +  23 % VAT =    0,00 zł/m2, 

 

2.  Ilość osób ………., zatrudnionych do realizacji usługi w czasie trwania umowy osób 

niepełnosprawnych* w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

573) W/w osoby będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie ustawą z dnia 26 

czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162).  

 

10. Termin realizacji usług ustala się: od dnia podpisania na okres  12 miesięcy. 

11. Termin związania ofertą – 90 dni. 

12. Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy i nie wnoszę do niego uwag. 

13. Warunki płatności: w terminie 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur                          

do siedziby Zamawiającego. 

 

 

 
 
10. Wykaz załączników: 

Nr: 

1………….. 

2………….. 

 

*) Niepotrzebne skreślić. 
**) Niepotrzebne skreślić. W przypadku nieskreślenia (niewskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia                                  
i niewypełnienia powyższych tabel, - Zamawiający uzna, że Wykonawca nie polega na zasobach podmiotów 
udostępniających zasoby 

***) Niepotrzebne skreślić. W przypadku nieskreślenia (niewskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia                               

i niewypełnienia powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których 

dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów                          

i usług” - Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego (tj. naliczenia i odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego). 

 

 

 

 


