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Druk nr 1  
................................................................................................................................     .................................................................................................................... 

Pieczęć, nazwa i adres Miejscowość, data 
Wykonawcy/Wykonawców 
NIP/REGON, Tel. / Fax  

OFERTA  
                                                             
        Miejski Zarz ąd Budynków  w Kielcach 
                                                               ul. Paderewskiego 20 
                                                                    25-004 KIELCE 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamieszczonego  w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie 
internetowej  www.mzb.kielce.pl i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie  Zamawiającego  
w sprawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego udzielenia 
zamówienia publicznego pn: 

„Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez 
Miejski Zarząd Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.” 

 
JA / MY NI ŻEJ PODPISANY/ I (imię i nazwisko): 
……………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………… 
działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy/firm: 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 (nazwa i dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców - wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków  
  Konsorcjum wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 
    
I.  Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków      
    Zamówienia, za: 
       -  cenę brutto Cbrutto:  .........................................................................................................……zł, 
 słownie:   .....................................................................................................................................zł. 
          gdzie:    Cbrutto = Cwew. brutto  + C1brutto+ C2brutto         [zł],  a  Cwew. brutto ,     C1brutto,   C2brutto         

               obliczamy w następujący sposób:   
1. Cwew. brutto  -  cena za sprzątanie pomieszczeń ogólnego użytku wewnątrz budynków,  

obliczona wg  arkusza kalkulacyjnego załączonego do oferty stanowiącego  załącznik nr 1 do 
umowy – druk nr 9. 

     W  przypadku zwiększenia ilości budynków (zwiększenia powierzchni sprzątania  o  
      powierzchnie nie  ujęte w załączonych tabelach),  wyrażamy  zgodę  na wyliczenie    
      miesięcznej należności za sprzątanie pomieszczeń ogólnego użytku  w tych budynkach   
     iloczynem podanej ceny jednostkowej brutto tj.:   Cj [zł/1m2/1 miesiąc] i ich   
     powierzchni  sprzątania, przy czym:     

 

 

 

...........................................................................  
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      Cj  =  ……………… [zł/1m2/1 miesiąc]  
 
      (słownie złotych:………………………………………………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………………………………………………) 
 
       Cj  [zł/1m2/1 miesiąc] – wartość  brutto niezmienna przez cały okres realizacji usługi   
 
2.    Sprzątanie  zewnątrz  budynków 
    a.  C1brutto – cena za sprzątanie stałe terenów zewnętrznych  
       C1brutto[zł] = P1 x Cjb1 x 12m-cy = 105,697 (tys.m2) x Cjb1(zł/1000 m2/m-c) x 12 m-cy   
 
        C1brutto   =  …………………………. zł.  
       (słownie złotych:………………………………………………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………………………………………………) 
      Cjb1 =  ……………zł /1000 m2/m-c   -  wartość niezmienna przez cały okres realizacji usługi. 
             
       Cjb1 –  miesięczna cena jednostkowa brutto za  stałe sprzątanie terenów zewnętrznych na    
                   powierzchni   1000 m2            
       P1 = 105 697,00 m2  - powierzchnia terenów zewnętrznych podlegających stałemu sprzątaniu,  
       P1 może ulegać  zmianom w okresie realizacji usługi. 
       P1   =  105,697 tys. m2  na dzień przetargu  
               
   b.  C2brutto  - cena za sprzątanie okresowe terenów zewnętrznych 

     C2brutto[zł] = P2 x Cjb2 x 12m-cy = 30,980 (tys.m2) x Cjb2 (zł/1000 m2/m-c) x 12 m-cy 
 
      C2brutto   =  …………………………. zł.  
       (słownie złotych:………………………………………………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………………………………………………) 
      Cjb2 = ……………zł /1000 m2/m-c  -  wartość niezmienna przez cały okres realizacji usługi.  
 
      Cjb 2 – miesięczna cena jednostkowa brutto za okresowe sprzątanie terenów zewnętrznych    
                na powierzchni   1000 m2        
     P2 = 30 980,00 m2  - powierzchnia terenów zewnętrznych podlegających okresowemu sprzątaniu,      
     P2  może ulegać zmianom w okresie realizacji usługi. 
     P2 = 30,980 tys. m2  na dzień przetargu  
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II.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy     
     do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego i z należytą  
     starannością wykonania zamówienia.                                                                                
III. Oświadczamy, że polisa wymagana jako załącznik Nr 11 wg. „Szczegółowego wykazu    
      wymaganych załączników” – druk Nr 2 SIWZ, będzie ważna przez cały okres obowiązywania    
      umowy. 
IV. Oświadczamy, że przed podpisaniem umowy  dostarczymy Zamawiającemu odpowiednie  
      dokumenty wymienione w SIWZ w pkt. 20.4 b,c,f (jeżeli dotyczy) oraz  ważną w okresie realizacji     
      umowę z odpowiednim zakładem na utylizację odpadów  (zwierzęta padłe), zgodnie z    
      wymaganiami SIWZ  pkt.20.4g.  
V. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 30 dni od daty składania    
     ofert. 
VI. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 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. 
VII. Akceptujemy warunki płatności określone w warunkach umowy (wzór umowy): do 30 dni  
       od złożenia faktury w siedzibie zamawiającego wraz z potwierdzeniem wykonania usługi przez  
       Koordynatora MZB. 
VIII. Akceptujemy decyzję Zamawiającego, że może nastąpić zmiana  powierzchni, na której należy  
       utrzymać porządek i nie będziemy wnosić roszczeń w stosunku do Zamawiającego o ewentualne  
       zmiany wynagrodzenia wynikające z tego tytułu.  
IX. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, oświadczamy, że:    
       zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć wykonanie niżej wymienionych części     
       zamówienia Podwykonawcom: 
       

Lp.  Opis części zamówienia powierzonej do wykonania przez Podwykonawcę  
 

  
 

  
 

  
 

      * - niepotrzebne skreślić 
 

X. Wadium w kwocie…………………………. zł zostało wniesione w  formie  .............................. ......... 
      …………………………… . Dokument potwierdzający jego wniesienie załączamy do oferty. 
XI.  Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na nasze konto:     
      .......................................................................................................................... 

                               
 

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

                                                        podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych  
                                                          do reprezentowania Wykonawcy/ów 
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XII. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, deklarujemy wniesienie        
       zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ........................................................ ......... 
       zgodnie z warunkami ustalonymi w projekcie umowy i SIWZ. 
 
XIII. Oświadczamy, że wszystkie zapisane strony naszej oferty, łącznie ze  wszystkimi załącznikami,  
       są kolejno ponumerowane, a cała oferta składa się z ……………  stron. 
 
XIV. Niniejszym informujemy, iż dokumenty składające się na ofertę, zawarte na stronach od ........ do     
         .......... oraz strony............................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
         ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym  
         uczestnikom niniejszego postępowania. 
 
XV. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia będzie ………………………………………………..     
         …………………………………………………  tel/fax ……………………………………………………… 
 
XVI. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:   
        …………………………………………………………………………………………………………………. 
        …………………………………………………………………………………………………………………. 
        tel/fax……………………………………………………….. 
 
XVII. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
       
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Uwaga 
Cenę oraz ceny jednostkowe należy podać zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 
grosza pomija się, a końcówki równe lub większe od 0,5 grosza  zaokrągla do pełnych groszy.  
 
 
 
 
 

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

                                                        podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych  
                                                          do reprezentowania Wykonawcy/ów 

 


