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                Załącznik nr 3 do SIWZ 
          

FORMULARZ OFERTY  

(wzór) 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Zarejestrowana nazwa (firma) wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

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

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

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

 

Zarejestrowany adres (siedziba) wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

ul. 

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

kod ……….-……….. miejscowość ……………………………………………………………………………………….. 

województwo 

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

 

ul. 

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

kod ……….-……….. miejscowość ……………………………………………………………………………………….. 

województwo 

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

 

Dane kontaktowe: 

telefon: …………………………..…………. fax: ………………………………… 

e-mail ……………………………………………@ …………………………………. 

 

Numer konta, na które należy zwrócić wadium wpłacone w pieniądzu: 

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

Wykonawca <nazwa> …………………………………………………………….. jest (zaznaczyć właściwe): 

mikro-  

 

małym 

 

średnim 

 

dużym 

przedsiębiorcą. 

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy odnieść się do każdego z podmiotów 

z osobna) 
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Uwaga! 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 43milionów EU. Por. zal. KE z 6 maja 2003 r. dotyczące definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L.124 z 20.05.2003, s.36). 

 

II. OFERTA 

Składając ofertę w postępowaniu zatytułowanym Usługi sprzątania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego 

do marca 2023 roku oferuję: 

 

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: 

1. wykonanie zamówienia zgodnie z ceną (poz. lp. 2 kol. 5 tabeli numer 1): 

………………………………………………………………………………………………………………... zł brutto 

(słownie:………..…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………), 

w tym podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

Tabela numer 1 

 

 

2. wyznaczenie do realizacji zamówienia osób posiadających doświadczenie opisane w pkt XIV.1 lit. b specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (zaznaczyć odpowiednio): 

TAK. Na potwierdzenie tej okoliczności składam dokument pt. Wykaz osób, odnoszący się do 

doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia.  

 

NIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

lp. przedmiot 

cena brutto za odpowiednio 

 1 miesiąc lub 1 osobogodzinę 

świadczenia usługi 

liczba miesięcy 

lub 

osobogodzin 

ILOCZYN 

(kol. 3 x kol. 4) 

1 
usługa sprzątania Pałac 

Potockich 

 

27 miesięcy 

 

2 RAZEM 
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CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: 

1. wykonanie zamówienia zgodnie z ceną (poz. lp. 2 kol. 5 tabeli numer 2): 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………... zł brutto 

(słownie:………..…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………), 

w tym podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

 

Tabela numer 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Potwierdzam wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, następującej liczby usług polegających na utrzymaniu czystości w budynkach użyteczności publicznej na 
kwotę co najmniej 60 000,00 zł brutto  każda (zgodnie z załączonym wykazem usług według wzoru z załącznika nr 6 
do SIWZ):   

     ……………… (słownie: ………..……………………………………………………). 

 

 

III. PODWYKONAWCY 

1. Oświadczam, że nie zamierzam / zamierzam (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom. 

2. Następujący podwykonawcy są podmiotami, na zdolnościach lub sytuacji których polegam na zasadzie określonej 

w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych (jeżeli dotyczy): 

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

1 2 3 4 5 

lp. przedmiot 

cena brutto za odpowiednio 

 1 miesiąc lub 1 osobogodzinę 

świadczenia usługi 

liczba miesięcy 

lub 

osobogodzin 

ILOCZYN 

(kol. 3 x kol. 4) 

1 
usługa sprzątania Skład 

Solny 

 

27 miesięcy 

 

2 RAZEM 
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……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Następujące część/i zamówienia, zamierzam powierzyć następującym podwykonawcy/om (jeśli dotyczy – 

wykonawca jest zobowiązany do wskazania części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom wraz 

z podaniem firm podwykonawców) 

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

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

 

IV. INNE OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z jej 

załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, jak również, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do złożenia 

niniejszej oferty i wykonania zamówienia. 

2. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach przedstawionych w złożonej ofercie i zgodnie ze wzorem 

umowy  dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tzw. 

odwrotne obciążenie VAT), oświadczam, że następujący rodzaj dostarczanego towaru lub świadczonej usługi 

będzie prowadzić do powstania przedmiotowego obowiązku (jeżeli dotyczy - wykonawca zobowiązany jest do 

podania nazwy towaru lub usługi oraz wskazania ich wartości bez kwoty podatku)** 

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

……………………………………… 

UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u 

Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług,  tzn. kiedy zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku 

VAT. 

 

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

6. Oświadczam, że następujące dokumenty załączone do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy): 

a) Nazwa pliku: …………………………………………………….. 

b) Nazwa pliku: …………………………………………………….. . 

 

 

V. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

 

1. …………………………………….. 

2. …………………………………….. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………… 
 

 
**W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 

_________________________________ 

        Podpis wykonawcy lub innej upoważnionej osoby 


