
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Kielce wokół budynków naleŜących do wspólnot w 2008r 

   
 

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

Nazwa i adres Wykonawcy Miejscowość ,data 
NIP/REGON 
Tel./fax. 

 

OFERTA  
 
                                                                 
          Miejski Zarząd Budynków 
                                                               w Kielcach 
                                                               ul. Paderewskiego 20 
                                                               25- 004 KIELCE 
 
Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych Nr ……………. z dnia ……………. oraz na stronie internetowej, 
www.przetargi.mzb.kielce.pl i w siedzibie Zamawiającego, dotyczącego 
udzielenia zamówienia publicznego znak: MZB/TR/UCZiP/08 prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na: 
 

„Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminy Kielce wokół 
budynków naleŜących do wspólnot mieszkaniowych, 

 w okresie od 1.01.2008r do 31.12.2008r” 
 

oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia, obejmującego: 
1. A. Zadanie Nr 1 – utrzymanie czystości i porządku we wschodniej części     
         miasta Kielce 
 

za cenę brutto:  C1brutto = ………………   zł, 
 słownie :  ..............................................................................................        

              ............................................................................................... zł. 
 

      gdzie C1brutto obliczamy w następujący sposób: 
 

C1brutto[zł] = P1 x Cjb1 x 12m-cy = 274,801 (tys.m2) x Cjb1(zł/1000 m2/m-c) x 12 m-cy 
 
 przy  uwzględnieniu  podatku .......% VAT  

 
P1 – powierzchnia, na której naleŜy utrzymać czystość i porządek we 

wschodniej części miasta Kielce, określona na załączonych do SIWZ 
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mapach.- powierzchnia moŜe ulegać zmianom w okresie realizacji 
usługi. 

 

P1 = 274, 801  tys. m2  na dzień przetargu 
 
Cjb1 – miesięczna cena jednostkowa brutto za utrzymanie czystości i porządku 

na powierzchni 1000 m2  we wschodniej części miasta Kielce – wartość 
niezmienna przez cały okres realizacji usługi. 

 
Cjb1 = ……………zł /1000 m2/m-c 
 
1A. Zamówienie wykonamy w terminie :  …………………………… 

2A. Warunki płatności zgodne z warunkami umowy: ……………….. dni. 
 
1.B. Zadanie Nr 2 – utrzymanie czystości i porządku w zachodniej części    
        miasta Kielce 
 

za cenę brutto:  C2brutto = ………………   zł, 
 słownie :  ..............................................................................................        

              ............................................................................................... zł. 
 

      gdzie C2brutto obliczamy w następujący sposób: 
 

C2brutto[zł] = P2 x Cjb2 x 12m-cy = 281, 378 (tys. m2) x Cjb2(zł/1000 m2/m-c) x 12 m-cy 
 
 przy  uwzględnieniu  podatku .......% VAT  
P2 – powierzchnia, na której naleŜy utrzymać czystość i porządek w zachodniej 

części miasta Kielce, określona na załączonych do SIWZ mapach.- 
powierzchnia moŜe ulegać zmianom w okresie realizacji usługi. 

 

P2 = 281,378  tys. m2  na dzień przetargu 
 
Cjb2 – miesięczna cena jednostkowa brutto za utrzymanie czystości i porządku 

na powierzchni 1000 m2   w zachodniej części miasta Kielce – wartość 
niezmienna przez cały okres realizacji usługi. 

Cjb2 = ……………zł /1000 m2/m-c 
 
1B. Zamówienie wykonamy w terminie :  …………………………… 

2B. Warunki płatności zgodne z warunkami umowy: ……………….. dni. 
 
2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne 
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informacje potrzebne do właściwego i z naleŜytą starannością, wykonania 
zamówienia.  

 
3. Oświadczamy, Ŝe polisa wymagana jako załącznik Nr 11 wg. 

„Szczegółowego wykazu wymaganych załączników” – druk Nr 2 SIWZ, 
będzie waŜna przez cały okres obowiązywania umowy. 

 
4. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie   

30 dni od daty składania ofert. 
 
5. Oświadczamy, Ŝe zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 
przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyŜej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

 
6. Akceptujemy decyzję Zamawiającego, Ŝe moŜe nastąpić zmiana  

powierzchni, na której naleŜy utrzymać porządek i nie będziemy wnosić 
roszczeń w stosunku do Zamawiającego o ewentualne zmiany 
wynagrodzenia określonego w niniejszej ofercie. 

 
7. Oświadczamy, Ŝe / przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami*/ 

zakres robót powierzonych podwykonawcy zgodny jest z załączonym 
oświadczeniem – Druk nr.8 / 

    *Niepotrzebne skreślić. 
 
8.  Wadium w kwocie ..................................................... zł zostało wniesione w  
       formie  ................................................................................................... ......... 
       Dokument potwierdzający jego wniesienie załączamy do oferty. 

9. Wadium wniesione w pieniądzu naleŜy zwrócić na nasze konto: 

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

10. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, 
deklarujemy wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w 
formie....................................................................................................... ......... 
zgodnie z warunkami ustalonymi w projekcie umowy i SIWZ. 

 
11. Oświadczamy, Ŝe wszystkie zapisane strony naszej oferty, łącznie ze  

wszystkimi załącznikami, są kolejno ponumerowane, a cała oferta składa 
się z ……………  stron. 

 
12. Niniejszym informujemy, iŜ dokumenty składające się na ofertę, zawarte na 
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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. 

 
13.  Osobą do  kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie złoŜonej ofert jest: 

…………………………………………… tel/fax ………………………….. 
 
14.Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

............................................ 
( podpis osoby upowaŜnionej 
do składania oświadczeń woli  

                                                                                                                w imieniu Oferenta ) 


