Znak Sprawy: Zpn-261~20

(pieczęć firmowa

Załącznik

nr 2 do SIWZ

Wykonawcy)

SĄD OKRĘGOWY W

SIEDLCACH

UL.SĄDOWA2

08 -100 SIEDLCE

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY:

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Regon: .......... ................. .........................NIP: ............................................. ......... .
Telefon (dla celów kontaktowych związanych z postępowaniem): .................................................... .

E-mail (dla celów kontaktowych związanych z postępowaniem): ......................... .......... ........ .

Faks (dla celów kontaktowych związanych z postępowaniem): .............. „

... . .. „ .... . ................. .

Powiat...... .. ........ .................. .. .............. Województwo ............. ..................... ........ .
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) - Zpn-261~20- na „Świadczenie
usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego Sądu
Okręgowego
w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim",
oferujemy cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w załącznikach w następującej wysokości:
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Okręgawego

CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA

) KRYTERIUM NR 1- CENA:

• Cena
brutto
w
zamow1eniu
............................................... zł
(Słownie

podstawowym

(bez

prawa

opcji):

cena brutto: ..................................................... ................ ........... .......)

• Prawo opcji (5% ceny brutto zamówienia podstawowego) ......................... zł brutto
• Maksymalna cena brutto wraz z prawem opcji *: ............................. .. ..............

zł

-należy podać sumę ceny brutto za realizację podstawowego przedmiotu zamówienia bez prawa
opcji oraz ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji.

(Słownie

maksymalna cena brutto: .............................................. ................. ............ )

Podana przez nas cena ofertowa wynika z poniższej specyfikacji:
Lp.

Rodzaj usługi

1

Sprzątanie pomieszczeń

Cena brutto za
1 miesiąc świadczenia

miesięcy świadczenia

Cena brutto za okres 12

usługi

usługi

(bez prawa opcji)

biurowych w budynku SO w
Siedlcach przy ul. Sądowej 2
2

Sprzątanie

terenu zewnętrznego
budynku SO w Siedlcach
przy ul. Sądowej 2 (kompleks
trzech budynków) oraz przy ul.
B-pa Świrskiego 23
wokół

Razem: budynek przy ul. Sądowej 2*
1

Sprzątanie pomieszczeń

biurowych w budynku SO w
Siedlcach przy ul. 11-ego
Listopada4
Razem: budynek przy ul. 11-ego
Listopada 4*
1

Sprzątanie pomieszczeń

biurowych w budynku SO w
Siedlcach przy ul.
Kazimierzowskiej 31
2

Sprzątanie

terenu zewnętrznego
budynku SO w
Siedlcach przy ul.
Kazimierzowskiej 31
wokół

Razem: budynek przy ul.
Kazimierzowskiej 31 *
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RAZEM wszysTKIE BUDYNKI"'

PRAWOOPqI
Rodzaj

usługi

Cena brutto prawa opcji
(5% ceny brutto zamówienia podstawowego)

Sprzątanie pomieszczeń biurowych
w budynku SO w Siedlcach przy ul.
Sądowej 2

oferty składa się suma kwoty brutto za okres 12 miesięcy
powierzchni biurowych oraz terenu zewnętrzne go we
wszystkich budynkach Są du Okręgowe go w Siedlcach w zamówieniu podstawowym oraz
ceny brutto w prawie opcji.
UWAGA: Na

maksym alną cenę

świadczenia usługi s przątania

»-

KRYTERIUM NR 2 - TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY:

Należność

za
w terminie* :

zrealizowaną usługę

regulowana

będzie

na podstawie

miesięcznej

faktury

o 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego
o 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
o 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego
•-

znaczyć właściwe.

Termin realizacji zamówienia - od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (12
miesięcy).

CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA

)- KRYTERIUM NR 1- CENA:
•

*Wartość

brutto : ................ ............................ zł

(Słownie wartość

brutto: ............................................... ........... ......... .................... )

Podana przez nas cena ofertowa wynika z poniższej specyfikacji:

usługi

Lp.

Rodzaj

1

Sprzątanie pomieszczeń

Cena brutto za
1 miesiąc świadczenia

Wartość

brutto za okre 12

miesięcy świadczenia usługi

usługi

biurowych w budynku SR w
Sokołowie Podlaskim
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Sprzątanie

terenu zewnętrznego
budynku SR w
Sokołowie Podlaskim

2

wokół

Razem: budynek Sądu Rejonowego w
Sokołowie Podlaskim

oferty brutto składa się suma kwoty brutto za ok.res 12 miesięcy
powierzchni biurowych oraz terenu zewnętrznego w
budynku Sądu Re jonowego w Sokołowie Podlaskim.

UWAGA: Na

wartość

świadczenia usługi sprzątania

~ KRYTERIUM NR 2 - TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY:
Należność

za

zrealizowaną usługę

regulowana

będzie

na podstawie

miesięcznej

faktury w

terminie*:
o 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego
o 21 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego
o 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego
• - znaczyć właściwe.

Termin realizacji zamówienia - od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (12
miesięcy).

1. Oświadczenia:
1) Oferowana przez nas w Formularzu Ofertowym ena brutto zawiera wszystkie koszty
wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego określonego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w załącznikach.
2) Oferujemy

realizację

przedmiotu zamówienia w terminie, oraz na warunkach
określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz zgodnie ze wzorem umowy.

3)

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z załącznikami, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zobowiązujemy się wykonać
przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, oraz informujemy, iż uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do
przygotowania oferty.

4)

Dołączony

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy zgodnej z tym wzorem, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

5)

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni
wyznaczonego jako termin składania ofert.

licząc

od dnia
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6)

Niezwłocznie będziemy potwierdzać

fakt otrzymania od

Zamawiającego oświadczeń,

wniosków, zawiadomień.
7) Oferta została złożona na ...................... kolejno ponumerowanych stronach.

2.

Oświadczamy,

że

zamow1enia w częsc1
zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom:
wykonanie

nr

„.„.„.„.zamówienia,

Dane podwykonawcy:
• Firma podwykonawcy (adres): ......... „ ......................................................................„ ............... .
Część

•

zamówienia,
podwykonawcy:

którą

Wykonawca zamierza

powierzyć

UWAGA: wypełnić w przypadku gdy Wykonawca zamierza
podwykonawcom.

do wykonania w/w

powierzyć realizację

zamówienia

3. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich:
Informujemy, iż w części nr „ ... „.„ .. „ zamówienia będziemy
podmiotu trzeciego, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
~

Nazwa podmiotu trzeciego:

~

Zakres, w którym Wykonawca będzie

polegał

Oświadczenie

Zamawiający

że

Wykonawca nie

obowiązku

podatkowego,

uzna,

na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

Oświadczam, że

wybór mojej oferty:

o nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
o

na zasobach

na zasobach w/w podmiotu trzeciego:

UWAGA: W przypadku nie wypełnienia w/w punktu
będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego.

4.

polegać

będzie prowadził

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie .... „ .... „ ....... „ ................. .
Kwota: ................. „ ..........•................. „ .... „ .. zł

Zaznaczyć właściwe. Należy podać nazwę

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz
wskazać ich wartość bez kwoty podatku. W braku zaznaczenia żądnej opcji Zamawiający uzna, że
wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
świadczenie będzie prowadzić

5. Czy Wykonawca jest małym/ średnim przedsiębiorcą?
o TAK

(właściwe zakreślić)

o NIE
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Okręgowego

6. Wskazujemy w niniejszej ofercie dostępność w formie elektronicznej oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w Rozdziale 8 SIWZ, pod następującymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:

7.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia
informacyj n ych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

obowią zków

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
ROD0 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
1l

postępowaniu.2)
1l

rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.
13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (należy usunąć treść
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

21W

Integralną część

1... „

oferty stanowią następujące dokumenty:

.. . ..................................... „ ............................•....... „ „ .

2... „ . „ .... „ . „ ...... „
3. .. „ „ ........ „

. .. . „ .. „ . ... „ .... .. . „ .... „ „ . . ... „ .... „ .... . .. „ . „ . „ „

...... . ...... „ . ...... „ . ...... „ ... .. ..... „ „ . . „ ........ . ... „ . „ „ .

4... „ „ . . ... „ . „ „ . . ........ . ................. . „

5..... „
6... „

.... „ „ .... . .. „ ........ „ •.. „ „ „ „

....... „ „ ...... „ . .. „ .... „ . „ ... .. ... „ ...... .. .. „ ............. . . .. .... „ . . .

.....•.... „ ................ . .... „ . ....... „ ... . .. „ ....... „ .............. „ ... „

„ . • •....•

„ ... ... „ . . ............. dnia

/Miejscowość/

.................... 2020 r.
/podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy/
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