
                                                                                                      Załącznik nr 5 do SWZ 

 

 

OFERTA 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gdański Urząd Pracy, jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdańsk – na prawach Powiatu, 

80-880 Gdańsk, ul. Lastadia 41. 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Usługa sprzątania wewnętrznego w pomieszczeniach zajmowanych prze Gdański Urząd 

Pracy. 

 

III. Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji art. 275 ust. 1 

ustawy Pzp (CPV:  90911200 – 8 – usługi sprzątania budynków).     

 
    
IV. Nazwa i adres wykonawcy: 

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

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

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Określenie usługi 
Cena netto 

za 1 m2 
[w zł] 

Ilość m2 do 
sprzątania w 

skali 1 miesiąca 

Cena netto 
(bez VAT) 
za 1 m-c 

usługi 
[kol. 3 x kol. 

4] 
[w zł] 

liczba 
miesięcy 

Cena netto* 
(bez VAT) 

za 12 m-cy 
[kol. 5 x kol. 6] 

[w zł] 

Stawka 
VAT 
[%] 

Cena brutto 
(z VAT) 

liczona od kwoty 
określonej 
w kol. nr 7 

[w zł] 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 

Sprzątanie 
wewnętrzne 
pomieszczeń 
Gdańskiego Urzędu 
Pracy (zgodnie z 
opisem przedmiotu 
zamówienia 
określonym w 
załączniku nr 1 do 
SWZ) 

 2 482,00  12  23  

 

 
(Wykonawca musi wypełnić wszystkie pozycje formularza. Pominięcie (niewypełnienie) nawet jednej pozycji 

spowoduje odrzucenie oferty  na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

 

 



Oświadczam, że do realizacji przedmiotu zamówienia będę: 

-  zatrudniał osoby na podstawie umowy o pracę (dot. osób wykonujących usługę sprzątania). 

-  zatrudniał minimum 1 osobę na stanowisku kontrolera. 
 

  Oświadczam, że: 

- zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 

- wypełniłem i załączyłem wszystkie żądane przez Zamawiającego załączniki i dokumenty; 

- uważam się za związanego ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia; 

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w 

specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 -  wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

 

**W 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralna część, są: 

1. .............................................................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................................................. 

4. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

UWAGA Plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/-ne do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1 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) 


