
 

 
1 –  W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy. 

 

 

str. 1 

sygnatura: 4/2018        Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 
Toruńska Infrastruktura Sportowa  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Gen. J. Bema 73-89 
87- 100 Toruń 

 

OFERTA 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:  

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

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

Adres:..........................................................................................................................................

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

Forma prawna Wykonawcy: ...................................................................................................... 

TEL.  .........…………................……………………………………………………………………… 

REGON: …………………................………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………................……………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej oraz numer faksu na który Zamawiający będzie kierować 

korespondencję: 

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

 

Imię i nazwisko oraz nr telefonu pracownika Wykonawcy lub innej osoby uprawnionej do 

kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy:  

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

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania 
zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług polegających na utrzymaniu 
czystości obiektów Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp z o.o. w Toruniu: 
Pakiet A - Hotel Meeting i pomieszczenia administracji przy ul. Gen. J. Bema 73 – 89 
w Toruniu (niepotrzebne skreślić)  
Pakiet B - Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży przy ul. Łokietka 3 w Toruniu” 
(niepotrzebne skreślić) 
sygnatura zamówienia 4/2018: 
 

Dla Pakietu A 

Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia za łączną cenę ryczałtową: 

KRYTERIUM 1: CENA OFERTOWA  

 

łączna wartość netto 
oferty  …………………………………………………………………………………. zł 

słownie …………………………………………………………..………………… 

złotych 

łączna wartość brutto 
oferty  …………………………………………………………………………………. zł 
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słownie …………………………………………………………..………………………

…………. złotych 

 
 

KRYTERIUM 2: JAKOŚĆ  

Podkryterium: kontrola stanu czystości 

Oferujemy przeprowadzanie kontroli stanu czystości, to jest jakości świadczenia usług 

sprzątania przynajmniej dwa razy w tygodniu przez osobę sprawującą bezpośredni 

nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Wykonawcy: ….………… (TAK / NIE)  

Brak złożenia oświadczenia w tym zakresie oznacza przyznanie 0 pkt w tym 

podkryterium. 

 

Podkryterium: usługi dodatkowe 

Oferujemy gotowość świadczenia za dodatkową odpłatnością usług nie objętych 

wynagrodzeniem ryczałtowym, ale związanych z utrzymaniem czystości, takich jak 

drobne naprawy instalacji wodnokanalizacyjnych (baterie łazienkowe, sitka, perlatory, 

natryski, udrożnianie zapchanych odpływów urządzeń sanitarnych w toaletach: zlewów, 

pisuarów, muszli klozetowych, zobowiązując się do świadczenia ww. usług wg stawki 

25,- zł/roboczogodzinę pracownika. ….………… (TAK / NIE) 

Brak złożenia oświadczenia w tym zakresie oznacza przyznanie 0 pkt w tym 

podkryterium. 

Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 

31 grudnia 2019 r. 

Dla Pakietu B 

Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia za łączną cenę ryczałtową: 

KRYTERIUM 1: CENA OFERTOWA  

 

łączna wartość netto 
oferty  …………………………………………………………………………………. zł 

słownie …………………………………………………………..………………… 

złotych 

łączna wartość brutto 
oferty  …………………………………………………………………………………. zł 

słownie …………………………………………………………..………………………

…………. złotych 

 
 

KRYTERIUM 2: JAKOŚĆ  

Podkryterium: kontrola stanu czystości 
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Oferujemy przeprowadzanie kontroli stanu czystości, to jest jakości świadczenia usług 

sprzątania przynajmniej dwa razy w tygodniu przez osobę sprawującą bezpośredni 

nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Wykonawcy: ….………… (TAK / NIE)  

Brak złożenia oświadczenia w tym zakresie oznacza przyznanie 0 pkt w tym 

podkryterium. 

 

Podkryterium: usługi dodatkowe 

Oferujemy gotowość świadczenia za dodatkową odpłatnością usług nie objętych 

wynagrodzeniem ryczałtowym, ale związanych z utrzymaniem czystości, takich jak 

drobne naprawy instalacji wodnokanalizacyjnych (baterie łazienkowe, sitka, perlatory, 

natryski, udrożnianie zapchanych odpływów urządzeń sanitarnych w toaletach: zlewów, 

pisuarów, muszli klozetowych, zobowiązując się do świadczenia ww. usług wg stawki 

25,- zł/roboczogodzinę pracownika. ….………… (TAK / NIE) 

Brak złożenia oświadczenia w tym zakresie oznacza przyznanie 0 pkt w tym 

podkryterium. 

Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 

31 grudnia 2019 r. 

3. Czy  wykonawca  jest  mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem? 

□ TAK    □ NIE 

Na potrzeby odpowiedzi na to pytanie należy skorzystać z definicji zawartych 

w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003). 

4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania – 

przelew, 30 dni licząc od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 

5. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

akceptujemy wszystkie warunki zawarte w niej i nie wnosimy do niej żadnych 

zastrzeżeń. 

7. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. 
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9. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, określonym w  załączniku nr 5 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy:  

a) wykonać sami1; 

b) w niżej określonym zakresie powierzyć podwykonawcom1: 

 

l.p.  Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę 

firm podwykonawców: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

……………………. dnia ……………. 2018 roku            ....................................................... 
nazwisko i imię, podpis osoby/ osób/ 

upoważnionej/ych wraz z imienną pieczątką 
1 _ wykreślić odpowiednio, jeśli nie dotyczy 


