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Załącznik nr 1 do SIWZ
……………………………….
      (pieczątka Wykonawcy)



FORMULARZ OFERTY

Zamawiający: 
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
ul. Warszawska 67 A
81-309 Gdynia



Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa utrzymania czystości w budynkach i na terenach gminnych administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni

Ja/ My niżej podpisany/i:

…………………………………………………………………………………………………….………………..
………………………………………………………………………..……………………………….……………
(należy podać imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

działając/y w imieniu i na rzecz:
Pełna nazwa
Wykonawcy




Adres



REGON

NIP

Nr telefonu

Nr faxu

e-mail do kontaktu

Nazwa banku i nr rachunku, na który należy zwrócić wadium (dot. wadium w pieniądzu):

…………………………………………………………………………………………………………………….
Jeżeli Wykonawca nie wskaże nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wniesione w pieniądzu wadium, Zamawiający dokona zwrotu wadium na nr rachunku z którego wadium zostało przelane.



Hasło dostępu do pliku JEDZ złożonego przez Wykonawcę:

…………………………………………………………………………………………………………….
Informacje  niezbędne  dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ:

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


Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienie za cenę (wypełnić w przypadku składania oferty na dana część zamówienia): 

Część
postępowania
Miesięczne
wynagrodzenie
Termin realizacji dla każdej części
(liczba miesięcy)
Łączne miesięczne wynagrodzenie brutto za realizację dla każdej części (suma wartości wynagrodzeń brutto z dwóch wierszy kolumny nr 2)
Wynagrodzenie za realizację usługi utrzymania czystości dla każdej części przez 1 dzień roboczy.
Cena oferty
(iloczyn wartość podana w kolumnie nr 4 x 13 miesięcy] )
1
2
3
4
5
6
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1
Za utrzymanie czystości w budynkach:
……………………… zł brutto
……………………….zł netto
(Należy wpisać)
13 miesięcy
..…………….zł brutto
(Należy wpisać)
Za utrzymanie czystości w budynkach
…………… zł brutto
…………….zł netto
(Należy wpisać)
…………………………………. zł brutto
(Należy wpisać)

Za utrzymanie czystości na terenach przyległych do budynków
……………………… zł brutto
……………………….zł netto
(Należy wpisać)


Za utrzymanie czystości na terenach przyległych do budynków
……………..zł brutto
……………zł netto
(Należy wpisać)
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2
Za utrzymanie czystości w budynkach:
……………………… zł brutto
……………………….zł netto
(Należy wpisać)
13 miesięcy
..…………….zł brutto
(Należy wpisać)
Za utrzymanie czystości w budynkach
…………… zł brutto
…………….zł netto
(Należy wpisać)
…………………………………. zł brutto
(Należy wpisać)

Za utrzymanie czystości na terenach przyległych do budynków
……………………… zł brutto
……………………….zł netto
(Należy wpisać)


Za utrzymanie czystości na terenach przyległych do budynków
……………..zł brutto
……………..zł netto
(Należy wpisać)

3
Za utrzymanie czystości w budynkach:
……………………… zł brutto
……………………….zł netto
(Należy wpisać)
13 miesięcy
…………..….zł brutto
(Należy wpisać)
Za utrzymanie czystości w budynkach
…………… zł brutto
…………….zł netto
(Należy wpisać)
…………………………………. zł brutto
(Należy wpisać)

Za utrzymanie czystości na terenach przyległych do budynków
……………………… zł brutto
……………………….zł netto
(Należy wpisać)


Za utrzymanie czystości na terenach przyległych do budynków
……………..zł brutto
……………..zł netto
(Należy wpisać)

4
Za utrzymanie czystości w budynkach:
……………………… zł brutto
……………………….zł netto
(Należy wpisać)
13 miesięcy
………..…….zł brutto
(Należy wpisać)
Za utrzymanie czystości w budynkach
…………… zł brutto
…………….zł netto
(Należy wpisać)









…………………………………. zł brutto
(Należy wpisać)

Za utrzymanie czystości na terenach przyległych do budynków
……………………… zł brutto
……………………….zł netto
(Należy wpisać)


Za utrzymanie czystości na terenach przyległych do budynków
……………..zł brutto
……………..zł netto
(Należy wpisać)




Cenę  oferty w przypadku każdej części postępowania stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich określa cenę w PLN w kwocie netto (bez podatku VAT). CENĘ NALEŻY WPISAĆ W SPOSÓB CZYTELNY.



Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego - Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję/emy, że (należy zaznaczyć właściwy wariant „x”):


wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)


wybór naszej oferty  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w niżej wymienionym zakresie:

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

……………………………………………………………………………………………………………………
(W przypadku wyboru wariantu 2. należy  wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego)

Wartość towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego (wartość bez kwoty podatku):

CZĘŚĆ 1. .............................. zł netto (słownie: .................................................................)w 

CZĘŚĆ 2. .............................. zł netto (słownie: .................................................................)

CZĘŚĆ 3. .............................. zł netto (słownie: .................................................................)

CZĘŚĆ 4. .............................. zł netto (słownie: .................................................................)

Należy wypełnić stosownie do części postępowania w której Wykonawca bierze udział

W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego jednoznacznie, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający uzna, iż wybór jego oferty nie będzie prowadził do takiego obowiązku.



2.	Oświadczamy, że wykonamy zamówienie na warunkach określonych w niniejszej SIWZ.
3.	Oświadczamy, iż oferujemy termin płatności w wymiarze wskazanym w tabeli:

Liczba dni
Należy zaznaczyć właściwy wariant
(Wykonawca wpisuje symbol „x”)

CZĘŚĆ 1. 
CZĘŚĆ 2. 
CZĘŚĆ 3.
CZĘŚĆ 4.
A. 21 dni




B. 30 dni





Wykonawca, wypełnia powyższą tabelę tj. zaznacza symbolem „x” wybrany przez siebie wariant A lub B odpowiednio dla części postępowania w której bierze udział.
W przypadku gdy Wykonawca nie wybierze żadnego wariantu w tabeli lub zaznaczy wariant niezgodnie z częścią postępowania do której przystępuje Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje termin płatności w wymiarze 21 dni w niniejszym postępowaniu i nie przyzna Wykonawcy punktów w tym kryterium oceny ofert. Opis kryteriów oceny ofert zawiera SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy termin płatności, aniżeli określony jako maksymalny tj. 30 dni, Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów, lecz maksymalną liczbę punktów przewidzianą w kryterium termin płatności.

4.	Oświadczamy, iż w przypadku naruszenia wymogu dotyczącego zatrudnienia osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę każdorazowo w okresie wskazanym w SIWZ, zapłacimy karę umowną w wysokości:

Wysokość kar umownych
Należy zaznaczyć właściwy wariant
(Wykonawca wpisuje symbol „x”)

CZĘŚĆ 1. 
CZĘŚĆ 2. 
CZĘŚĆ 3.
CZĘŚĆ 4.
A. 200 zł




B. 400 zł





Wykonawca, wypełnia powyższą tabelę tj. zaznacza symbolem „x” wybrany przez siebie wariant A lub B odpowiednio dla części postępowania w której bierze udział.
W przypadku gdy Wykonawca nie wybierze żadnego wariantu w tabeli lub zaznaczy wariant niezgodnie z częścią postępowania do której przystępuje Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje wysokość kar umownych na poziomie 200 zł i nie przyzna Wykonawcy punktów w tym kryterium oceny ofert. Opis kryteriów oceny ofert zawiera SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje wyższą kwotę kar umownych aniżeli określona jako maksymalna tj. 400 zł Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów, lecz maksymalną liczbę punktów przewidzianą w tym kryterium.

5.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – w tym ze wszystkimi załącznikami – i  nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
6.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7.	Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ, tj. do 31.12.2018 r. od upływu terminu składania ofert.
8.	Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, nie uwzględnione w cenie oferty nie będą obciążały Zamawiającego.

9.	Oświadczamy, iż wnieśliśmy wadium w następującej wysokości oraz formie:


CZĘŚĆ 1: 


………………………………. zł 
                  (Należy wpisać)
w formie ………………………………………….
                                           (Należy wpisać)
CZĘŚĆ 2:


………………………………. zł 
                 (Należy wpisać)
w formie ………………………………………….
                                           (Należy wpisać)
CZĘŚĆ 3:


………………………………. zł 
                 (Należy wpisać)
w formie ………………………………………….
                                           (Należy wpisać)
CZĘŚĆ 4:


………………………………. zł 
                 (Należy wpisać)
w formie ………………………………………….
                                           (Należy wpisać)


10.		Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa (wypełnić, jeśli dotyczy). 
Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale podwykonawców, w następującym zakresie:

Nazwa i adres podwykonawcy: .......................................................................................................

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

Zakres: ……………………………………………………………………………………………………….

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

11.	Oświadczenie dotyczące poleganiu na zasobach innego podmiotu (wypełnić, jeśli dotyczy).
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w treści SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

Nazwa i adres podmiotu / podmiotów: ..................................................................................................................................................................

Zakres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12.	Oświadczenie dotyczące poleganiu na zasobach innego podmiotu (wypełnić, jeśli dotyczy):
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w treści SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

Nazwa i adres podmiotu / podmiotów: ....................................................................................................................................................................

Zakres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


13.	Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

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

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



…........................, dn. …...................2018 r. 
        miejscowość                              data                                                                            

                                                                                              ……..................................................
                                                                                                                     (podpis własnoręczny osoby 
                                                                                                                   (osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

