Zał. nr 2 do SIWZ
Nr postępowania : OA. 225 -2/2017

Zamawiający:

Sąd Rejonowy w Koninie
ul. Fryderyka Chopina 28
62-510 Konin

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy (lub Konsorcjum): ……………………………………………….
Adres Wykonawcy: ………………………………………………….

Adres do korespondencji: ………………………………………………….

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………….
Telefon/Fax : ………………………………………………….
NIP: : ……………………………………………………..

REGON: ………………………………………………….
KRS: ……………………………………………………….

W odpowiedzi na wszczęte przez Zamawiającego, Sąd Rejonowy w Koninie, postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu niegraniczonego pn.
Świadczenie dla Sądu Rejonowego w Koninie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń
wewnętrznych i terenów zewnętrznych oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia, zgodnie
z wymogami zawartymi w SIWZ , na następujących warunkach:
Opis sprzątania

Cena netto
(w wierszach 1B i 2B
za 1 miesiąc usługi
sprzątania;

(A)

1.Sprzątanie
pomieszczeń
wewnętrznych
2
(pow.5625,40m )

Stawka podatku
VAT oraz wartość
podatku w zł.

w wierszu 3B
cena netto za
1 x dwustronne mycie
wszystkich okien,
parapetów, ślusarki
aluminiowej –
wszystkie przeszklenia

(stawka VAT
obowiązująca
do podanych usług
w wierszach 1A,2A,3A;
wartość podatku VAT
kol D- kol. B =
wartość podatku)

(B)

C)

Cena brutto
(w wierszach 1C i 2C za
miesiąc usługi
sprzątania);
w wierszu 3C cena
brutto za
1 x dwustronne mycie
wszystkich okien,
parapetów, ślusarki
aluminiowej – wszystkie
przeszklenia)
(kolumna B+C)
(D)

Cena ogółem
brutto za cały
okres trwania
umowy (18
miesięcy)

(E)

Stawka podatku VAT
……….%
Wartość………………..

1

2. Sprzątanie i
odśnieżanie
terenów
zewnętrznych ,
2
(pow. 4220,21m )

3. Mycie okien,
przeszkleń (śl.
aluminiowa, okna
drewniane, pow.
4302,37m2)

Stawka podatku VAT
………….%
Wartość………………..
Stawka podatku VAT
……………%
Wartość………………..

(ilość z wiersza 3Ax
wartość z wiersza 3D)

………razy w
trakcie
obowiązywania
umowy*
4.Razem cena oferty brutto (suma wierszy 1E+2E+3E)
Słownie…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Cena podlega ocenie w kryterium oceny ofert – A- CENA (60%)
5. Wartość miesięczna brutto zamówienia podawana na fakturach (w razie udzielenia
zamówienia Wykonawcy) – cena oferty brutto z wiersza 4 E/ 18 miesięcy trwania umowy.
*Wykonawca uzupełnia wiersz 3A zgodnie z pkt. 2 niniejszego formularza oferty (kryteria oceny ofert) –
3 w przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE/ 4 w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK. W wierszu 3E należy podać
wartość za oferowaną ilość mycia wszystkich okien, parapetów, ślusarki aluminiowej (wszystkie przeszklenia) w ciągu
trwania umowy.

Kryteria oceny ofert (oprócz ceny oferty 60%)
Oferujemy w cenie oferty (proszę podkreślić odpowiedź):
1. oprócz wymaganej ilości w załączniku nr 1 do SWIZ - jedno/ dodatkowe pranie mechaniczne
wykładzin dywanowych w pokojach wskazanych przez Zamawiającego – tj. łącznie 3 razy
w ciągu trwania umowy (2 wymagane + 1 dodatkowe):
- TAK – 5pkt.
- NIE - 0 pkt.
2. oprócz wymaganej ilości w załączniku nr 1 do SWIZ- jedną/dodatkową usługę dwustronnego
mycia wszystkich okien, parapetów, ślusarki aluminiowej (wszystkie przeszklenia) –
łącznie 4 razy w ciągu trwania umowy (3 wymagane+ 1 dodatkowa):
- TAK- 35 pkt.
- NIE- 0 pkt.
UWAGA!!! Proszę o zwrócenie uwagi na zgodność pomiędzy zaznaczoną odpowiedzią w pkt. 2 a ilością
podaną w wierszu 3A i obliczeniem wartości w wierszu 3E tabeli.
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Przykłady poprawek ze strony Zamawiającego:
(KRYTERIUM B, waga 5%, tj. 5 pkt.)
W przypadku nie zaznaczenia żadnej odpowiedzi w pkt. 1, Zamawiający uznaje, że Wykonawca oświadcza
zaznaczenie odpowiedzi NIE.
Wykonawca otrzymuje wówczas 0 pkt. i wyraża zgodę na takie postępowanie Zamawiającego.
(KRYTERIUM C, waga 35%, tj. 35 pkt.)
W przypadku nie wpisania ilości mycia w wierszu 3A tabeli oraz nie zaznaczenia żadnej odpowiedzi w pkt. 2
(kryteria oceny ofert) Zamawiający sprawdza jaka ilość mycia wynika z obliczenia tj. (3E/3D) podzielenia wartości
z wiersza 3E przez cenę za jedno mycie brutto z wiersza 3D.
Jeżeli wynik wyniesie 3 wówczas, to Wykonawca otrzymuje w pkt. 2, kryterium C – 0 pkt.
Jeżeli wynik wyniesie 4, to Wykonawca otrzymuje w pkt. 2, kryterium C- 35pkt.
UWAGA: Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na takie postępowanie Zamawiającego.
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK w pkt. 2, a nie wpisania ilości w wierszu 3A tabeli żadnej ilości,
Zamawiający uznaje, że Wykonawca oświadcza wpisanie ilości 4 w wiersz 3A, a cena w wierszu 3 E jest za 4-krotne
mycie w ciągu umowy. Wówczas Wykonawca w tym kryterium otrzymuje 35 pkt.
W przypadku błędu rachunkowego Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe.
UWAGA: Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na takie postępowanie Zamawiającego.

1. Informacje nt. osób umocowanych do reprezentacji Wykonawcy*
Imię i nazwisko osoby umocowanej do podpisania oferty:
…………………………………………………………………………………………..
Podstawa umocowania do podpisania oferty:
……………………………………………………………………………………………
Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę
podpisującą ofertę..
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy

2. Oświadczam/-amy że:
-zapoznałem/am się/ zapoznaliśmy się z opublikowanymi przez Zamawiającego dokumentami
(SIWZ w tym opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy) i w pełni je akceptuję/
akceptujemy oraz uzyskałem/am / uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
-posiadam/-my potencjał kadrowy, techniczny oraz finansowy do prawidłowej realizacji
przedmiotowego zamówienia. Pracownicy, którzy będą realizować zamówienie nie są /
nie będą karani zgodnie z wymogami SIWZ;
-dysponuję/-my minimum 8 osobami oddelegowanymi do realizacji zadań opisanych przez
Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ, z których 7 osób posiada co najmniej 12
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miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie sprzątania pomieszczeń wewnętrznych
biurowych;
-dysponuję/-my odpowiednim sprzętem (również mechanicznym) do świadczenia usługi
sprzątania powierzchni wewnętrznych (w tym maszynowego mycia, doczyszczania,
akrylowania posadzek ARDEX Mikroterazzo Pandomo, zawierający odpowiednie, zalecane
przez producenta posadzek pady i szczotki) oraz do usługi sprzątania terenów zewnętrznych
(parkingów, dróg dojazdowych), mycia dużych powierzchni okien;
-dysponuję/-my sprzętem (w tym co najmniej jednym pojazdem mechanicznym/ ciągnikiem do
odśnieżania dużej powierzchni parkingów i dróg dojazdowych wyposażonym w pług
i posypywarkę piasku) do usługi odśnieżania zgodnie z wymogami Zamawiającego;
-przez cały okres realizacji umowy będziemy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie
mniejszą niż 300.000zł. Przedłożymy kopię zawartej umowy ubezpieczenia z dowodem
opłacenia składki potwierdzającym, że ubezpieczenie jest aktualne najpóźniej w terminie 3 dni
roboczych przed dniem podpisania umowy;
- w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuje się/ zobowiązujemy się do zawarcia umowy
zgodnie z warunkami przedstawionymi w SIWZ;
- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ;
- zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (Rozdział II pkt. 4 SIWZ) zobowiązujemy się do
zatrudnienia 7 osób wykonujących czynności sprzątania pomieszczeń wewnętrznych na
podstawie umów o pracę na pełen etat, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
prawa pracy. Tym samym zobowiązujemy się do uszanowania wszystkich przyjętych w polskim
porządku prawnym praw pracowniczych, a w szczególności prawa do wypoczynku oraz
godnego wynagrodzenia;
-wartość kosztów pracy, przyjęta dla realizacji niniejszego zamówienia nie będzie niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r., poz. 847 z późn.
zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.,
Dz.U. z 2017 r. poz. 1747) (jeżeli chodzi o usługę świadczoną w 2018r.)
3. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:
……..……………………………... (Należy wpisać właściwe).
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 mln EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 mln EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

4

4. Warunki płatności oferuję/ oferujemy zgodnie z postanowieniami umowy.
5. Zamówienie wykonamy sami/ z udziałem Podwykonawców:
− …………………………………………………………………………………………………………………………………..
(zakres powierzonych do wykonania usług)

− ……………………………………………………………………………………..…………………………………………..

(nazwa Podwykonawcy, adres zaangażowanej do realizacji zamówienia w ramach przedmiotowego
zamówienia)

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:
Nazwisko, imię ...........................................................................................................................
Telefon : ........................................................... Fax: ............................................................
Zakres (właściwe podkreślić):
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy
7. Dokumenty:
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam/ załączamy:
- podpisane oświadczenia na załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ,
- (inne dokumenty takie jak : pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale
lub potwierdzone notarialnie (oryginał)
-………………………………………………………………………………
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
8. Zastrzeżenie Wykonawcy:
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
…………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Inne/dodatkowe informacje Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
____________________________
Imiona i nazwiska osób
uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

_____________________________
Czytelne podpisy osób
do uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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