
Wzór-Załącznik nr 2 do SIWZ  

OFERTA WYKONAWCY  

Pełna nazwa Wykonawcy:_______________________________________________________________*

Adres:_______________________________________________________________________________*

Nr telefonu, adres e-mail________________________________________________________________*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy__________________________ *

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na usługi sprzątania (Numer postępowania: WZP-1531/20/99/AG)

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę oferty brutto w PLN ……………………. ** - 
zgodnie ze wskazaną w Formularzu Cenowym);

II. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego - ………………***(min. 1 h – maks. 5 h).
Zgłoszenia  dot.  przypadków  szczególnych,  tj.  zapewnienia  świadczenia  usług  w  niedzielę  i  dni
świąteczne  w  przypadku  np.  konieczności  zakwaterowania  policjantów  uczestniczących  w
zabezpieczeniach lub szkoleniach.

III. Oświadczamy, że:
1. Jesteśmy/nie jesteśmy ****małym przedsiębiorstwem /średnim przedsiębiorstwem****.
2. Zgodnie  z  ustawą  o  podatku  od  towarów  i  usług  obowiązek  odprowadzenia  podatku  VAT za  usługi  

powstaje po stronie ……………………………….. ***** (Wykonawcy lub Zamawiającego).
3. Zawarte  w  Rozdziale  XVIII  SIWZ  ogólne  warunki  umowy  zostały  przez  nas  zaakceptowane

i  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy  na  warunkach  tam
określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj.  60 dni  od upływu terminu
składania ofert.

5. Warunki płatności: zgodnie z zapisem §8 ust. 7 ogólnych warunków umowy.
6. Zobowiązujemy  się  do  zapewnienia  możliwości  odbierania  wszelkiej  korespondencji  związanej  z  

prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na adres e-mail:……………………………...………..*.
7. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na e-

mail wskazany w Rozdz. I pkt 7 SIWZ.
8. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że  

korespondencja została skutecznie przekazana.
9. Osoby skierowane do realizowania usługi nie figurują w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego. 
10. Oświadczam, że osoby wykonujące czynności,  o których mowa w Rozdz.  XVIII  § 1 ust.  2 lit.  A-C w  

trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zatrudnione  będą  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  na  
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W  
przypadku dokonania  zmiany  osób,  oświadczam,  że spełniony  zostanie  warunek,  o którym mowa  w  
zdaniu pierwszym.

11.  wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych,  
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania  się  o  udzielenie  
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

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).

2) 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).

IV. Informujemy, że:
1. Usługi wykonywać będziemy własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy******………….……(nazwa firmy, 

siedziba), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ……….……………………………….. *
2. Osobą nadzorującą wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy

jest ………………… .... ………….* nr tel. . ……………………. stacjonarnego, komórkowego.*, nr
faksu ………………,*, adres e-mail …………………………………* (zgłoszenia, reklamacje, inne)
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Uwaga:

* - należy wpisać
** - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z uwzględnieniem zasady zaokrąglania, o której mowa 

w o której mowa w Rozdz. XII pkt 4 SIWZ, 
*** - w przypadku nie wypełnienia czasu reakcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 

maksymalny czas reakcji tj. 5h 
**** - niepotrzebne skreślić 
***** - należy wpisać. W przypadku niewpisania Zamawiający uzna, że obowiązek odprowadzenia 

podatku VAT powstaje po stronie Wykonawcy  
****** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt 1, Zamawiający uzna, że 

Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Dokument należy wypełnić elektronicznie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
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Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ  

Wykonawca:  

…………………………………………………..………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………...…………………….  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:  

…………………………………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….……………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy 
wystawione w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej „Ustawą”

Przystępując  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na usługi sprzątania (Numer postępowania: WZP-1531/20/99/AG) w celu wykazania braku
podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 15 Ustawy oświadczam, że:

1. wobec  Wykonawcy  nie  wydano  prawomocnego  wyroku  sądu  lub  ostatecznej  decyzji
administracyjnej  o  zaleganiu  z  uiszczaniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,
albo

2. w  przypadku  wydania  takiego  wyroku  lub  decyzji  –  załączam  następujące  dokumenty
potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie  wiążącego porozumienia  w  sprawie
spłat tych należności:

a) …………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………… 

c)  …………………………………………………………… 

.................................................dnia...............................r.
(miejscowość)

Dokument należy wypełnić elektronicznie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 
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Wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ  

Wykonawca:  

…………………………………………………..………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………...…………………….  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:  

…………………………………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….……………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy 
wystawione w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 22

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej „Ustawą”

Przystępując do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w trybie nieograniczonego na usługi
sprzątania  (Numer  postępowania:  WZP-1531/20/99/AG  w  celu  wykazania  braku  podstaw  wykluczenia  z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 22 Ustawy oświadczam, że wobec Wykonawcy nie orzeczono
tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie.

...........................................................dnia....................................r.
(miejscowość)

Dokument należy wypełnić elektronicznie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 
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Wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ  

Wykonawca:  

…………………………………………………..………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………...…………………….  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:  

…………………………………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….……………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy wystawione w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
5 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych zwanej „Ustawą”

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
usługi sprzątania (Numer postępowania: WZP-1531/20/99/AG)

w celu wykazania braku podstaw wykluczenia  z  postępowania na podstawie art.  24 ust.  5 pkt.  8 Ustawy
oświadczam o:

• niezaleganiu  z  opłacaniem  podatków  i  opłat  lokalnych,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  12
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.),

albo
• w  przypadku  zalegania  z  opłacaniem  podatków  i  opłat  lokalnych–  załączam  następujące

dokumenty  potwierdzających  zawarcie  wiążącego  porozumienia  w  sprawie  spłaty  tych
należności:

◦ ………………………………………………………………………………………….

◦ ………………………………………………………………………………………….

◦ ……………………………………………………………………….…………………

...........................................................dnia....................................r.
(miejscowość)

Dokument  należy  wypełnić  elektronicznie  i  podpisać  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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Wzór - załącznik nr 7 do SIWZ

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi sprzątania”, numer postępowania
WZP-1531/20/99/AG.

W  YKAZ OSÓB    

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

Lp.
Imię i nazwisko Uprawnienia/doświadczenie

(dotyczy poz. 9- 18, 21-23)

Podstawa
dysponowania

osobami

1 2 3 4

1
osoba sprzątająca

2
osoba sprzątająca

3
osoba sprzątająca

4
osoba sprzątająca

5
osoba sprzątająca

6
osoba sprzątająca

7
osoba sprzątająca

8
osoba sprzątająca

9 osoba sprzątająca posiadająca aktualne
szczepienia na błonicę i tężec

10  osoba sprzątająca uprawniona do
pracy na wysokości

11
osoba sprzątająca uprawniona do pracy

na wysokości

12
osoba sprzątająca uprawniona do pracy

na wysokości

13
osoba sprzątająca uprawniona do pracy

na wysokości

14
osoba sprzątająca uprawniona do pracy

na wysokości

15
osoba sprzątająca uprawniona do pracy

na wysokości

16
osoba sprzątająca uprawniona do pracy

na wysokości

17 osoba sprzątająca uprawniona do pracy
na wysokości

18 osoba sprzątająca uprawniona do pracy
na wysokości

19 osoba gospodarcza 

20 osoba gospodarcza 

21
osoba gospodarcza uprawniona do pracy

na wysokości
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22
osoba gospodarcza uprawniona do pracy

na wysokości

23

osoba posiadająca co najmniej 3 letnie
doświadczenie w zakresie nadzorowania
prac będących przedmiotem zamówienia
i kierowaniu zespołem nie mniej niż 18

osób 
wykonujących usługi sprzątania

Oświadczam/y, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

a) posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie,
b) są osobami niekaralnymi prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokument  należy  wypełnić  elektronicznie  i  podpisać  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 
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Wzór – Załącznik nr 8 do SIWZ

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi sprzątania”., numer postępowania
WZP-1531/20/99/AG.

WYKAZ NARZĘDZI   

    

Rodzaj narzędzi, wyposażenia i urządzeń

Podstawa dysponowania
(np. własność, zobowiązanie innego

podmiotu, lub inne .........)

- 9 sprawnych odkurzaczy;
- 1 sprawny odkurzacz do zbierania wody; 
- 1 sprawna szorowarka;
-  18  sprawnych  wózków  z  wyposażeniem  dla  osób

sprzątających  (  na  wyposażeniu  wózka  powinny  się
znajdować co najmniej : worek na odpady, dwa wiadra,
wyciskarka/prasa do wyciskania mopa, mop, szczotka na
kiju,  szufelka,  pojemnik/koszyk  na  środki  czystości,
środku czystości, szmatki);

-  2 sprawnych maszyn czyszczących o szer.  roboczej  nie
większej niż  45 cm;

- 4 sprawnych maszyn czyszczących o szer.  roboczej  nie
większej niż  38 cm;

- 1 sprawna zamiatarka ręczna;
- 1 sprawny ciągnik z pługiem do odśnieżania i rozrzutnikiem

do mieszanki solno – piaskowej;
- 1 sprawna kosiarka nożowa z koszem;
- 1 sprawna kosiarka z napędem;
- 1 sprawna kosa spalinowa;
- 1 sprawny odkurzacz do liści.

Dokument  należy  wypełnić  elektronicznie  i  podpisać  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 
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Wzór - załącznik nr 9 do SIWZ  

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
usługi sprzątania (Numer postępowania: WZP-1531/20/89AG)

poniżej przedstawiamy wykaz usług, spełniający warunek udziału w postępowaniu określony w Rozdz. III lit. B
SIWZ

LP. ZLECAJĄCY 
(nazwa, adres)

Rodzaj usług Wartość usług brutto
w PLN

Data zakończenia
dzień/miesiąc/ rok

1 2 4 5 6
1

2

Do Wykazu załączam dowody  potwierdzające,  że  usługa/usługi  wskazane w  powyższej  tabeli  zostały/są*
wykonywane należycie

Uwaga:  
W przypadku usług nadal wykonywanych Wykonawca powinien wykazać, że wykonana część kontraktu opiewa
na kwotę nie niższą niż wskazana w Rozdz. III lit. B SIWZ.
W  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal  wykonywanych  referencje  bądź  inne  dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

Dokument  należy  wypełnić  elektronicznie  i  podpisać  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 
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Wzór - załącznik nr 10 do SIWZ  

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU O ODDANIU DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH
ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI ZAWODOWEJ I/LUB

TECHNICZNEJ

składane na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi 
sprzątania (Numer postępowania: WZP-1531/20/99/AG)

Ja/My ..........................................................................................................................................................
(nazwa Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji .............................................................................................
(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

1) * niezbędnych zasobów w zakresie potencjału technicznego i/lub zdolności zawodowej poprzez udział w
realizacji zamówieniaw charakterze Podwykonawcy/w innej formie: ……………………………………...

(określić formę korzystania z zasobów innego podmiotu)

2) * dyspozycji niżej wymienionych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania

z nich przy realizacji przedmiotowego postępowania:

1. . ................................................................. ................................................................................
(imię i nazwisko)    (pełniona funkcja)

2. . .................................................................. ...............................................................................
(imię i nazwisko) (pełniona funkcja)

3. . .................................................................... ................................................................................
(imię i nazwisko)   (pełniona funkcja)

4. . .................................................................. … ............................................................................
(imię i nazwisko)        (pełniona funkcja)

Dokument  należy  wypełnić  elektronicznie  i  podpisać  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 

* należy wypełnić w takim zakresie (pkt 1 i/lub pkt 2) w jakim podmiot zobowiązuje się oddać Wykonawcy 
swoje zasoby w zakresie zdolności technicznej i zawodowej
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