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Specyfikacja Warunków Zamówienia 

 Załącznik nr 1 do SWZ 

Znak sprawy: EP.ZP/271-3/21 

FORMULARZ OFERTOWY 

Wykonawca: 

Nazwa......................................................................................................................................... 

Siedziba....................................................................................................................................... 

Nr telefonu …….......................................................................................................................... 

Adres e-mail................................................................................................................................. 

NIP...................................................................................................................... ......................... 

REGON ....................................................................................................................................... 

Do kontaktów z naszej strony upoważniamy: ............................................ tel. .......................... 

Zamawiający: 

Estrada Poznańska ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań, NIP 777-00-02-010, 

REGON 000279730 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na: 

„letnie i zimowe utrzymanie w czystości placu Wolności oraz zimowe utrzymanie płyty 

Starego Rynku, w Poznaniu wraz z opróżnianiem koszy na odpady, konserwacją wybranych 

elementów małej architektury i utrzymaniem zieleni oraz zagospodarowaniem odpadów” 

 

składam następującą ofertę: 

Cena brutto oferty: …………………………………, w tym: 

1. Oferujemy wykonanie zimowego utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z 

opróżnianiem koszy na odpady, konserwacją wybranych elementów małej architektury oraz 

zagospodarowaniem odpadów zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia i obowiązującymi normami, 

przepisami i zasadami współczesnej wiedzy, za cenę: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Cena netto za cały 

okres świadczenia 

usługi (PLN) 

Podatek VAT 

za cały okres 

świadczenia 

usługi (PLN) 

Cena wraz z 

podatkiem 

VAT za cały 

okres 

świadczenia 

usługi (PLN) 
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1 

Zimowe utrzymanie w 

czystości płyty Starego Rynku 

wraz z opróżnianiem koszy na 

odpady, konserwacją 
wybranych elementów małej 

architektury oraz 

zagospodarowaniem odpadów 

  

 

 

2. Oferujemy wykonanie letniego i zimowego utrzymanie w czystości płyty Placu Wolności w Poznaniu 

wraz z opróżnianiem koszy na odpady, konserwacją wybranych elementów małej architektury i 

utrzymaniem zieleni oraz zagospodarowaniem odpadów zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia 

i obowiązującymi normami, przepisami i zasadami współczesnej wiedzy, za cenę: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Cena netto za cały 

okres świadczenia 

usługi (PLN) 

Podatek VAT 

za cały okres 

świadczenia 

usługi (PLN) 

Cena wraz z 

podatkiem 

VAT za cały 

okres 

świadczenia 

usługi (PLN) 

1 

Letnie i zimowe utrzymanie w 

czystości Placu Wolności w 

Poznaniu wraz z opróżnianiem 

koszy na odpady, konserwacją 
wybranych elementów małej 

architektury i utrzymaniem 

zieleni oraz 
zagospodarowaniem odpadów 

  

 

 

W imieniu Wykonawcy oświadczam, że: 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty 

Starego Rynku i placu Wolności w Poznaniu wraz z opróżnianiem koszy na odpady, konserwacją 

wybranych elementów małej architektury i utrzymaniem zieleni oraz zagospodarowaniem 

odpadów”, oświadczam iż: 

1) Zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami 

umowy i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz oferuję wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie i na warunkach ustalonych w SWZ. W przypadku wyboru naszej oferty 

zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2) Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem podwykonawcy/ów*. 

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia 

poniższe: 

Wskazanie części zamówienia, 

które zamierzamy zlecić 

podwykonawcy 

Wartość lub procentowa część 

zamówienia, jaka zostanie 

powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom 

Nazwa i adres firmy 

podwykonawczej 
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Uwaga: 

a) należy wpisać i określić przewidziany przedmiot (część/zakres) podwykonawstwa, który wykonanie 
wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – jeżeli jest znany  

b) brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału 

podwykonawców. 

3) Wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie wymagania stawiane przez 

Zamawiającego i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia. 

4) Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w SWZ, zgodnie z oświadczeniami Wykonawcy zawartymi w ofercie oraz 

pozostałymi dokumentami złożonymi w postępowaniu przez Wykonawcę. 

5) Oświadczam, iż zapoznałem się z zakresem i warunkami realizacji zamówienia i zrealizuję 

zamówienie na warunkach określonych w SWZ.  

6) Pozostaję związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia, tj. 

do dnia ……...2021r. 

7) W przypadku powstania pryzm śniegu, zobowiązuje się do ich regularnego wywozu w miejsce 

składowania, tj. ………………….. oraz poinformowania Zamawiającego o usunięciu - w to 

miejsce - pryzm śniegu 

8) Posiadam wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

9) Jestem mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem  : TAK / NIE *  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 

i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

UWAGA: 
W przypadku nie skreślenia przez Wykonawcę odpowiedzi TAK/NIE, Wykonawca oświadcza, iż jest 

mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem. 

10) Oświadczam, że 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 postępowaniu2). 
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 sk łada 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki: 

1) …………………………………………………… 

2) …………………………………………………… 

3) …………………………………………………… 

4) …………………………………………………… 

 
podpis elektroniczny osoby /osób/ 

upoważnionej  do reprezentowania 

Wykonawcy 

(*niepotrzebne skreślić) 


