
                                                                                                                                                                                                                                                                     

           

Modyfikacja 05.03.2019, 15.03.2019 
Załącznik  nr 1 do SIWZ      

(formularz ofertowy) 
 
…………………………………………….  
 

OFERTA 
Do  
Akademii Pomorskiej w Słupsku 
ul. Arciszewskiego 22a 
76-200 Słupsk 

 
Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. Usługa sprzątania budynków i posesji Akademii Pomorskiej w Słupsku, nr postępowania 
ZP/67/2019 

My niżej podpisani: 
(imię i nazwisko):       …………………………………………………………. 

występujący w imieniu i na rzecz: 
 

Pełna nazwa firmy: 
 
 
 

Adres firmy: 

NIP:  
 

e-mail:  

Nr telefonu: 
 

Nr faksu: 
 

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: 
 

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem: .........................  
(wpisać TAK lub NIE)1 

 
1. Oświadczamy, iż oferujemy realizację zamówienia w zakresie zgodnym z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączną cenę brutto: 

Część 1: 

 cena brutto:       ……………………………………………………………… 
słownie złotych: …………………………………………………………………………… 

(zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 1.1 do SIWZ), stanowiącym integralną część oferty) 

 

Wykonawca oświadcza, że organizacja kontroli jakości sprzątania poprzez zapewnienie przez Wykonawcę 

stałego koordynatora sprawdzającego jakość wykonywanej usługi odbywać się będzie w następujący sposób: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(dwa razy w tygodniu/ raz w tygodniu/ raz na dwa tygodnie/ nie wyznaczamy osoby)2 

 (zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w rozdz. XIII SIWZ)  

                                                           
1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 

20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
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. 

2 niewypełnienie powyższego pola będzie równoznaczne z nieprzyznaniem punktów w kryteriach poza cenowych 
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Część 2: 

 cena brutto:       ……………………………………………………………… 
 
słownie złotych: …………………………………………………………………………… 

(zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 1.1 do SIWZ)m, stanowiącym integralną część oferty) 

Oświadczamy, że czas reakcji podjęcia sprzątania interwencyjnego wynosi ……............. [do 30 min./do 60 
min./pow. 60 do max. 2 godzin]; 3  

(zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w rozdz. XIII SIWZ) 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem 
umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia w którym dokonano 
otwarcia ofert; 

4. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*) 

5. Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia:  

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
(część zamówienia  i dane proponowanych podwykonawców) 
 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
(część zamówienia  i dane proponowanych podwykonawców) 
 
 

6. Oświadczamy, że w przypadku przyznania niniejszego zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy na 
warunkach, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego; 

7. Oświadczamy, że w przypadku przyznania niniejszego zamówienia osobą odpowiedzialną za nadzór nad  

realizacja umowy będzie  …………………………………………   nr tel. …………………………………. 

8. oferta została złożona na …………………………………..... kolejno ponumerowanych stronach; 

9. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) ………………………………………… - załącznik nr ………….. 

2) ………………………………………… – załącznik nr ………….. 

3) ………………………………………… - załącznik nr ………….. 

 
…………………………………………………                                           ..................................................................... 
                 miejscowość i data                                                                          (upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy) 

 
*) jeżeli nie dotyczy -  skreślić 

                                                           
3 niewypełnienie powyższego pola będzie równoznaczne z nieprzyznaniem punktów w kryteriach poza cenowych 



                                                                                                                                                                                                                                                                     

           

 
Załącznik nr 1.1 do SIWZ 

……………………………………………. 
        (pieczątka firmowa) 

 
FORMULARZ CENOWY 

Część 1 
                                               

w zł/m²/m-ce lub w zł/m²/1 krotność, zł/szt., zł/krotność   albo w zł/pomieszczenie 
 
 

Lp. Nazwa usługi Ilość m-cy/krotność w 
okresie umowy 

Powierzchnia/ilość Oferowana cena 
jednostkowa netto 

wyrażona w zł/m²/m-
ce lub w zł/m²/1 
krotność, zł/szt., 

zł/krotność   albo w 
zł/pomieszczenie 

Wartość netto w zł 
Kol. 3x4x5 

Podatek VAT w zł  
(zgodnie z 

obowiązującymi 
przepisami) 

Wartość brutto w zł. 
kol. 6+7 

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

1. Bieżące sprzątanie powierzchni 

wewnętrznych w obiektach Akademii 

Pomorskiej w Słupsku w okresie poza 

wakacyjnym (tj. z wyłączeniem m-cy 

wakacyjnych : lipiec-sierpień-

wrzesień); 

27 m-cy 24 429 m2     

2. Bieżące sprzątanie powierzchni 

wewnętrznych w obiektach Akademii 

Pomorskiej w Słupsku w okresie 

wakacyjnym (tj. lipiec-sierpień-

wrzesień); 

9 m-cy 24 429 m2     

3. Sprzątanie powierzchni wewnętrznych 

wydziałów, na których mogą odbywać 

się zjazdy (zajęcia weekendowe) 

4 zjazdy x 2 dni x 27 m-

cy 
19 942 m24     

4. Dezynfekcja mat tatami na małej sali 

gimnastycznej 

1 raz dziennie x 30 m-cy  235m2     

5. Usługa polimeryzacji wraz z 

wnoszeniem i wynoszeniem mebli 

obiektach Akademii Pomorskiej w 

Słupsku 

3 razy  13 515 m2     

                                                           
4 Łączna powierzchnia wydziałów, na których mogą odbywać się zjazdy (zajęcia weekendowe); 
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6. Mycie okien dwustronne na wysokości 6 razy 3 515 m2  
 

   

7.  Pranie krzeseł tapicerowanych 1 raz 470 szt.  
 

   

8. Czyszczenie verticali i czyszczenie 

rolet 
3 razy 1 125 m2     

9. Pranie wykładzin 3 razy 780 m2  
 

   

10. Codzienne sprzątanie powierzchni 

pomieszczeń ogólnego użytku w DS.- 

ach 

36 m-cy 3 482 m2     

11. Sprzątanie pokoi i sanitariatów w 

segmentach studenckich po 

wykwaterowaniu w DS.- ach 

6 razy 359 pokoi i 79 

sanitariatów5 

przewidywanych 

do 

wykwaterowania 

    

12. Sprzątanie pokoi i sanitariatów w 

segmentach po wykwaterowaniu 

hotelowym w DS.- ach 

3 razy 1500     

13. Usługa polimeryzacji wraz z 

wnoszeniem i wynoszeniem mebli w 

budynkach DS. 

3 razy 10008,14m2     

RAZEM    
 

 
 

                                                                                                                                   ........................................................................................... 
               (upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy) 

Słownie brutto złotych : ………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga! 
Przy dokonywaniu mnożenia należy przestrzegać reguł matematycznych w zakresie zaokrągleń. Wartości w kolumnach powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość z 
pozycji „Ogółem wartość brutto” formularza cenowego należy przenieść do formularza ofertowego. Wartości na formularzu oferty nie mogą być rozbieżne z wartościami wynikającymi z formularza 
cenowego.  
 
 
 

 

                                                           
5 Średnia szacunkowa liczba pokoi i sanitariatów przewidywanych do wykwaterowania określona na podstawie danych z 2018r. 
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Załącznik nr 1.1 do SIWZ 
……………………………………………. 
        (pieczątka firmowa) 

 
FORMULARZ CENOWY 

Część 2 
 

Lp. Nazwa usługi Ilość m-cy/krotność w 
okresie umowy 

Powierzchnia/ilość Oferowana cena 
jednostkowa netto 

wyrażona w zł/m²/m-
ce lub w 

zł/m²/krotność  

Wartość netto w zł 
kol. 3x4x5 

Podatek VAT w zł 
(zgodnie z 

obowiązującymi 
przepisami) 

Wartość brutto w zł. 
kol. 6+7 

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

1. Całoroczne utrzymanie terenów 

utwardzonych wraz ze sprzątaniem 

terenów zielonych 

36 m-cy  
72 800 m2 pow. 

całkowita 

    

2. Koszenie trawników 30 razy 21700 m 2 pow. 

trawników 
    

3. Grabienie trawników 12 razy 4200 m 2 pow. 

trawników 
    

4. Odśnieżanie dachu jednego budynku 

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego 
6 razy 1 990 m2     

5. Prace wykonywane przy okazji 

uroczystości, festiwali oraz innych 

imprez plenerowych i koncertów 

odbywających się na terenie 

zewnętrznym Uczelni 

6 razy 20 000 m2*  
 

   

RAZEM    
 

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

 (upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy) 

Słownie brutto złotych : ………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga! 
Przy dokonywaniu mnożenia należy przestrzegać reguł matematycznych w zakresie zaokrągleń. Wartości w kolumnach powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość z 
pozycji „Ogółem wartość brutto” formularza cenowego należy przenieść do formularza ofertowego. Wartości na formularzu oferty nie mogą być rozbieżne z wartościami wynikającymi z formularza 

cenowego. 6 

                                                           
*średnia szacunkowa powierzchnia, na której odbywa się impreza (określona na podstawie danych z 2018r.) 


