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Załącznik nr 1  

OFERTA 

na wykonanie zadania pn.: 

„ŚWIADCZENIE USŁUG KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA  

OBIEKTU AQUAPARKU ORAZ TERENU ZEWNĘTRZNEGO 

 TARNOWSKICH TERM SP. Z O.O. W TARNOWIE PODGÓRNYM” 

 

Zamawiający: 

 

 

Tarnowskie Termy Sp. z o.o. 

ul. Nowa 54 

62-080 Tarnowo Podgórne 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
1
:   

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)   

Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

województwo    

Numer wpisu do odpowiedniego 

rejestru – KRS  
  

NIP   

REGON   

Internet http://...................................................  

Wykonawca jest (zaznaczyć właściwe)
2
:  

 mikroprzedsiębiorstwem  małym przedsiębiorstwem  średnim przedsiębiorstwem 

 żadnym w wymienionych powyżej 

 

DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY
3
:  

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na nw. adres / e-mail] 

Osoba do kontaktów  

Adres korespondencyjny:  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

Adres skrzynki ePUAP  

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu. 
2

 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. 

3
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera), z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.  
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Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:  

„ŚWIADCZENIE USŁUG KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA  

OBIEKTU AQUAPARKU ORAZ TERENU ZEWNĘTRZNEGO  

TARNOWSKICH TERM SP. Z O.O. W TARNOWIE PODGÓRNYM”  

niniejszym składam/składamy*)
 ofertę na realizację ww. zamówienia zgodnie z nw. warunkami: 

1. oferuję/oferujemy*
)
  wykonanie przedmiotu zamówienia przez okres 36 miesięcy, począwszy 

od dnia 01 grudnia 2019 roku, zgodnie z warunkami i wymogami zawartymi w Ogłoszeniu o 

zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za następującym 

wynagrodzeniem: 

1) Cena za 1 (jeden) miesiąc świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia wynosi: 

 

Zakres 

 

Miesięczna  

CENA NETTO (PLN) 

 

VAT  

 

Miesięczna  

CENA BRUTTO (PLN) 

 
% Kwota (PLN) 

 

Kompleksowe 

utrzymanie 

czystości obiektu 

    

Kompleksowe 

utrzymanie 

czystości TERENU 

ZEWNĘTRZNEGO  

    

SUMA     

2) Cena łączna za okres 30 miesięcy świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia 

wynosi: 

 

Zakres 

 

Cena łączna (36 miesięcy) 

CENA NETTO (PLN) 

 

VAT  

 

Cena łączna (36 miesięcy) 

CENA BRUTTO (PLN) 

 
% Kwota (PLN) 

 

Kompleksowe 

utrzymanie 

czystości obiektu 

    

Kompleksowe 

utrzymanie 

czystości TERENU 

ZEWNĘTRZNEGO  

    

SUMA     

Oferowana cena uwzględnia wszystkie koszty - wszystkie elementy niezbędne do pełnego 

zrealizowania zamówienia - zgodnie z zapisami SIWZ.  

UWAGA: w przypadku stosowania stawki VAT innej niż podstawowa, prosimy o podanie podstawy 

prawnej jej stosowania. 
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2. Oświadczam/oświadczamy*)
, że: 

1) zobowiązuję/zobowiązujemy*) się realizować przedmiot zamówienia w terminie 33 

miesięcy, począwszy od dnia 01 grudnia 2019 roku, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ 

oraz ogłoszeniu o zamówieniu; 

2) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;  

3) akceptuję/akceptujemy*)
: 

a) w całości projekt umowy załączony do SIWZ, w tym dotyczący  warunków oraz terminów 

płatności w szczególności w zakresie terminu płatności faktury wynoszącego 21 dni licząc 

od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego; 

b) obowiązek ubezpieczenia OC tzn. posiadania opłaconej polisy OC w wysokości sumy 

gwarancyjnej określonej w SIWZ; 

4) jestem/jesteśmy*)
 ubezpieczony/ubezpieczeni*)

 od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie 

prowadzonej działalności, z sumą gwarancyjną wynoszącą ……………………………………………… PLN 

(słownie PLN: …………………………..); 

5) dysponuję/dysponujemy*)
  łącznie …………. osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, 

6) zobowiązuję/zobowiązujemy*)  się skierować do realizacji zamówienia, jednocześnie 

oświadczam, że dysponuję/dysponujemy*) łącznie …………. (należy podać liczbę) osobami, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym: 

a) ……... (należy podać liczbę) osoby/osobą odpowiedzialne/odpowiedzialną*)
 za bezpośredni nadzór 

nad sprzątaniem, które/która będzie/będą*)
 pełnić funkcję tzw. koordynatora obiektu, 

b) …….. (należy podać liczbę) osobami bezpośrednio wykonującymi czynności sprzątania; 

7) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonałem/należycie wykonuję*) 

…………………………………..(należy podać liczbę) zamówienia polegające na świadczeniu usług sprzątania 

w nw. obiekcie/obiektach: 

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

posiadających nieckę basenową; 

spełniające poniższe warunki: 

Ad pkt 7 a) usługa wykonywana była/jest wykonywana*)  na rzecz danego Zamawiającego 

przez okres …………….. (należy podać liczbę) miesięcy, a wartość usługi wynosiła/wynosi 

……………………… PLN brutto; 

Ad pkt 7 b) usługa wykonywana była/jest wykonywana*) na rzecz danego Zamawiającego 

przez okres …………….. (należy podać liczbę) miesięcy, a wartość usługi wynosiła/wynosi 

……………………… PLN brutto; 

Ad pkt 7 c) usługa wykonywana była/jest wykonywana*)  na rzecz danego Zamawiającego 

przez okres …………….. (należy podać liczbę) miesięcy, a wartość usługi wynosiła/wynosi 

……………………… PLN brutto; 
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8) w przypadku osób wykonujących czynności sprzątania, w okresie realizacji Umowy, 

zatrudnimy te osoby na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974r. - Kodeks pracy; 

9) oferta jest dla mnie/nas*)
  wiążąca przez okres 60 dni od daty ustalonej na złożenie oferty; 

10) w przypadku wyboru mojej/ naszej*)
  oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się podpisać 

umowę na warunkach określonych w tym wzorze; 

11) wybór niniejszej oferty: 

4 NIE prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług; 

4
 PROWADZI do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  

o podatku od towarów i usług i wskazujemy poniżej nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich 

wartość bez kwoty podatku: 

Lp. Nazwa (rodzaj) Wartość bez kwoty podatku 

1. ______________________ _______________ zł 

… ______________________ _______________ zł 

12) jestem (jesteśmy)/ nie jestem (nie jesteśmy) czynnym podatnikiem podatku VAT; 

13) wadium wpłacone w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy prowadzony w banku: 

______________________________ 

Nr rachunku: ____________________________________ 

14) uzyskałem/uzyskaliśmy*
)
 wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania  

i złożenia niniejszej oferty; 

15) nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 

niniejszego zamówienia; 

16) w przypadku wygrania postępowania: 

a) całość prac objętych zamówieniem wykonam/wykonamy siłami własnymi*
)
, 

b) zaangażuję podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia*
)
: 

Części zamówienia, którą Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy: 

______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Dane rejestrowe podwykonawców, którym Wykonawca powierzy realizację części zamówienia, 

o których mowa w pkt. 13 b):  

Wskazanie części zamówienia, 

które zamierzamy zlecić 

podwykonawcy 

Wartość lub procentowa część 

zamówienia, jaka zostanie 

powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom 

Nazwa i adres firmy 

Podwykonawczej 

NIP 

   

   

17) informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zostały złożone w osobnym pliku wraz 

                                                 
4 Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację 
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z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

Pozostałe dokumenty niniejszej oferty oraz załączników do niej są jawne i nie zawierają 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa*
)
; 

18) żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*)/wskazane poniżej informacje 

zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, 

w szczególności innym uczestnikom postępowania*): 

lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

a.  
   

b.  
   

Uwaga: 

 tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nie ujawnione do publicznej wiadomości informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności, 

 Wykonawca złoży niniejsze oświadczenie, tylko wówczas jeżeli uzna, iż któreś z informacji zawartych 

w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw. Określona informacja stanowi tajemnicę 

przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki: 

 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość 

gospodarczą, 

 nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności, 

 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Prawa zamówień 

publicznych; 

19) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu
5
.
 

20) Niniejszym przekazujemy następujące hasło do rozkodowania JEDZ-a przesłanego drogą 

elektroniczną ……………………………. Inne informacje potrzebne do uzyskania dostępu do 

JEDZ…………………………………………………………………………………………………. 

3. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ............................................................................................................................. ............................ 

2) ...................................................................................................... ................................................... 

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

  miejscowość,  data 
                    .................................................... 

Dokument powinien być podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy
 

*) niepotrzebne skreślić 

  

                                                 
5 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). 
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Załącznik nr 1a) 
___________________________________  

________________________________________________  

________________________________________________  

(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)  

_________________________________, dnia _____________ r.  

 

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW  

NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Działając w imieniu i na rzecz _______________________________________________ z siedzibą w 

__________________________________ oświadczam, że jako podmiot trzeci zobowiązuję się, na zasadzie art. 22a 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm), 

udostępnić Wykonawcy, tj. ____________________________________________ z siedzibą w ____________________________ 

przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.  „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania obiektu Aquaparku oraz 

terenu zewnętrznego Tarnowskich Term Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym”, nr referencyjny 

sprawy: ZP7.U.2019,  i ww. Wykonawca może polegać na:  

a) moich zdolnościach technicznych lub zawodowych*
)
, 

b) mojej sytuacji finansowej lub ekonomicznej*
)
, 

i zobowiązuje się do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu ww. zamówienia. 

 

Oświadczam, że: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

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

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

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

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

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

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

 

Jednocześnie oświadczam, że jako podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp: 

- zrealizuję zakresy, do których są wymagane udostępniane przeze mnie zdolności, 

- odpowiadam solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. 

zasobów, chyba ze za nieudostępnienie zasobów nie będę ponosił winy. 

  

 

 

                    _____________________  

Dokument powinien być podpisany 

kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez podmiot 

udostępniający zasoby  
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Załącznik nr 1b) 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

LISTA PODMIOTÓW  

NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ *)/ 

ALBO  

INFORMACJA  

O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*) 

(art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych) 

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE:  
przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest: „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania obiektu Aquaparku oraz 

terenu zewnętrznego Tarnowskich Term Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym”, działając w 

imieniu (nazwa Wykonawcy) 
................................................................................................................................................................................................

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

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

zwanego dalej „Wykonawcą” i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, będąc 

zobligowanym do wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 23) 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuję że Wykonawca:  

6 należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798), z niżej wymienionymi 
Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu: 

Lp. 
Nazwa (firma) i adres siedziby podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy 
kapitałowej 

1. ……………………………………………………………………………………… 

… ……………………………………………………………………………………… 

5 nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798), z Wykonawcami którzy złożyli 
odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

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

miejscowość, data  
Dokument powinien być podpisany  

kwalifikowanym podpisem przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy 
 

UWAGA: 

1) W sytuacji, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest wypełnić część A niniejszego dokumentu -

tabelę (Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej), w razie braku przynależności do grupy kapitałowej – 

punkt A (wraz z tabelą) należy skreślić lub w sposób dowolny przekreślić. 

2) Grupa kapitałowa – wg ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów - rozumie się przez to wszystkich 

przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 

przedsiębiorcę. 

                                                 
6 zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. 
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