Znak postępowania ZP/P/U/01/19

Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak postępowania ZP/P/U/01/19 na świadczenie usług
sprzątania Klubu ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego
Pełna nazwa Wykonawcy/ów
dokładny adres, telefon, fax,
e-mail, osoba do kontraktów
Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu*/jako partner konsorcjum zarządzanego przez
……………………………………………………….…………………......................................................................*
*(niepotrzebne skreślić).

(nazwa lidera)

Data sporządzenia oferty

Kalkulacja ceny oferty:
Codzienne sprzątanie budynku oraz terenu zewnętrznego (cena za cały okres umowny – 2 lata (24 miesiące))
A - cena za codzienne sprzątanie
wewnątrz budynku

A - cena netto

A - cena brutto

…………

……………

B - cena netto

B - cena brutto

……………

………………….

(wraz z wszelkimi materiałami i
usługami hydraulicznymi)
B - cena za codzienne sprzątanie
terenu przyległego, odśnieżanie,
utrzymanie trawników, sprzątanie i
usuwanie liści

A + B = ŁĄCZNA cena brutto za sprzątanie codzienne:

……………………………

(słownie: ......................................................................................................................................................................................)
Sprzątanie okresowe (cena za cały okres umowny – 2 lata – 24 miesiące)

C - Mycie okien

D - Sprzątanie sezonowe

E - Generalne sprzątanie
(cena nie obejmuje mycia
okien)

cena brutto
za ośmiokrotne
mycie okien

cena netto
za jednokrotne mycie
okien

cena brutto
za jednokrotne mycie
okien

cena netto
za ośmiokrotne mycie
okien

…….………

…….………

…….………

cena netto
za jednokrotne
sprzątanie okresowe
(bez mycia okien)

cena brutto
za jednokrotne
sprzątanie okresowe
(bez mycia okien)

cena netto
za dwukrotne
sprzątanie okresowe
(bez mycia okien)

…….………
cena netto
za jednokrotne
generalne sprzątanie

…….………
cena brutto
za jednokrotne
generalne sprzątanie

…….………
cena netto
za dwukrotne
generalne sprzątanie

………………….
cena brutto
za dwukrotne
generalne
sprzątanie

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

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

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

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

………………….
cena brutto
za dwukrotne
sprzątanie
okresowe
(bez mycia okien)

C + D + E = ŁĄCZNA cena brutto za wszystkie elementy sprzątania okresowego: ………………………………
(słownie: ..............................................................................................................................................................................................)
CENA OFERTY = ŁĄCZNA cena brutto za całość przedmiotu zamówienia = A + B + C + D + E: ………………………………
(słownie: ..............................................................................................................................................................................................)
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1. Deklaruję w trakcie wykonywania umowy w zakresie dodatkowych czynności związanych ze świadczeniem usługi:
1.1. dodatkowe mycie witryn szklanych na parterze siedziby Zamawiającego (0 razy w okresie 24 msc) TAK / NIE*
1.2. dodatkowe mycie witryn szklanych na parterze siedziby Zamawiającego (2 razy w okresie 24 msc) TAK / NIE*
1.3. dodatkowe mycie witryn szklanych na parterze siedziby Zamawiającego (3 razy w okresie 24 msc) TAK / NIE*
*niewłaściwe skreślić
UWAGA: Powyższa deklaracja stanowi treść oferty w zakresie kryterium jakości rozumiane jako deklaracja wykonania
dodatkowych czynności związanych ze świadczeniem usługi
W razie braku skreślenia punktu odpowiedniej adnotacji TAK lub NIE lub jakichkolwiek nieoczywistych pomyłek, niejasności czy
sprzeczności w wypełnieniu powyższej deklaracji Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie deklaruje w trakcie wykonywania umowy
dodatkowych czynności związanych ze świadczeniem usługi, co oznacza 0 punktów w tym kryterium.
Uwaga!: Wykonawca, którego wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazuje
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich
wartość bez kwoty podatku.
Oferent składający ofertę podlegającą przepisom o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów i usług nie wykazuje w treści oferty
polskiego podatku VAT.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
O ś w i a d c z a m (y), że:
a) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *:
b) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *
* niepotrzebne skreślić
O ś w i a d c z a m (y), że zapoznałem(liśmy) się ze SIWZ i przyjmuję(my) je bez zastrzeżeń.
O ś w i a d c z a m (y), że pozostaję(my) związany ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
O ś w i a d c z a m (my), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, adekwatnie do części, na którą
składam(y) ofertę.
O ś w i a d c z a m (my), że się w razie wygrania postępowania zobowiązuję(my) się wnieść zabezpieczenie oraz podpisać
umowę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
P o w i e r z ę podwykonawcom / nie powierzę podwykonawcom* następujący zakres prac (należy wskazać zakres prac oraz
firmy podwykonawców):

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić
P o d a j ę (m y) nazwy (firm) na których zasoby powołuję (my) się w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego, umowa z naszej strony będzie podpisana
przez:……………………...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
/podać imiona i nazwiska oraz stanowiska /

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

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

(Pieczątka firmowa Wykonawcy)

(Podpis Wykonawcy) (pieczątka imienna oraz własnoręczny podpis
osoby /osób/ umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ- cz. I
........................................, dnia ................................
......................................................
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak postępowania ZP/P/U/01/19
na świadczenie usług sprzątania Klubu ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego,
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:
I. spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:
1. posiada uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia,
2. posiada sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia w postaci
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, o wartości minimum 300.000,00 zł,
3. posiada zdolność zawodową w postaci doświadczenia w zakresie należytego wykonania, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania:
- co najmniej trzech usług sprzątania obiektów użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż
1000 m2 każdy, obejmujących w swym zakresie: sprzątanie wysokościowe (np. mycie okien, elementów
elewacji, konstrukcji wewnątrz budynków) oraz czyszczenie i pielęgnację podłóg i glazury (np. pranie
dywanów,

wykładzin,

akrylowanie,

woskowanie

podłóg,

sprzątanie

pobudowlane

różnorodnych

powierzchni), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
4. posiada zdolność techniczną do wykonania niniejszego zamówienia, tj. dysponuje automatem
szorująco-zbierającym; minimum 2 odkurzaczami; zamiatarką; maszyną do polerowania szybkoobrotową z
odpowiednim padem i automatem szorująco-polerującym,
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zapewniającymi wykonanie zamówienia, tj.:
- osobą posiadającą minimum roczne doświadczenie w nadzorze i kierowaniu pracownikami wykonującymi
utrzymanie czystości i higieny oraz minimum pięcioma osobami sprzątającymi, z czego minimum dwie
winny mieć uprawnienia do pracy na wysokościach.
II. nie podlega wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 ustawy PZP oraz pkt 5.2. SIWZ.

.............................................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ- cz. II

........................................, dnia ................................
......................................................
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy

Poniższe oświadczenie dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów
celem wykazania spełniania warunków w postępowaniu

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ZP/P/U/01/19 na świadczenie usług sprzątania
Klubu ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego, oświadczam, że w stosunku do
następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.

: …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..............................................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Poniższe oświadczenie dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, nie będącym podmiotami, na których zasoby powołuje się celem wykazania
spełniania warunków w postępowaniu
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NIE BĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak postępowania ZP/P/U/01/19
na świadczenie usług sprzątania Klubu ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego
oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami:……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.............................................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, co najmniej trzech usług sprzątania obiektów użyteczności publicznej o
powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 każdy, obejmujących w swym zakresie: sprzątanie
wysokościowe (np. mycie okien, elementów elewacji, konstrukcji wewnątrz budynków) oraz
czyszczenie i pielęgnację podłóg i glazury (np. pranie dywanów, wykładzin, akrylowanie,
woskowanie podłóg, sprzątanie pobudowlane różnorodnych powierzchni), w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie
LP.

1
I

Nazwa i
adres
Zamawiając
ego

2

Miejsce
Zakres rzeczowy – opis usługi
sprzątania
sprzątania,
z
wskazać, czy w zakresie czy było
podaniem, to sprzątanie wysokościowe wraz z
czy jest to
czyszczeniem i pielęgnacją
obiekt
podłóg, czy sprzątanie
użyteczno pobudowlane, miejsce sprzątania
ści
opis zastosowanych technologii
publicznej
3
4

Okres realizacji
całego
zamówienia
(termin
rozpoczęcia

Powierzchnia
obiektu
sprzątania

i termin
zakończenia,
jeżeli zostało
zakończone)

5

6

II

III

IV

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

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

miejscowość, data

(Podpis Wykonawcy)
(pieczątka imienna oraz własnoręczny podpis osoby
/osób/ umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykaz
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
automat szorująco-zbierający; minimum 2 odkurzacze; zamiatarka; maszyna do polerowania
szybkoobrotowa z odpowiednim padem, automat szorująco – polerujący

LP.

Urządzenia techniczne
dostępne wykonawcy usług w
celu wykonania zamówienia

Model/rok produkcji

Informacja o podstawie do dysponowania
tymi urządzeniami

1

2

3

4.

5.

6.

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

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

miejscowość, data

(Podpis Wykonawcy)
(pieczątka imienna oraz własnoręczny podpis osoby
/osób/ umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykaz osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- osoba posiadająca minimum roczne doświadczenie w nadzorze i kierowaniu pracownikami
wykonującymi utrzymanie czystości i higieny oraz minimum pięć osób sprzątających, z czego
minimum dwie winny mieć uprawnienia do pracy na wysokościach

Lp.

Osoby, które będą
uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia

Zakres wykonywanych
czynności

Informacje na temat
kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia,
wskazać czy posiada
uprawnienia do pracy na
wysokościach

Informacja o
podstawie do
dysponowania
tymi osobami
(np. umowa o
pracę, umowa
zlecenie)

1

2

3

4.

5.

6.

7.

8.

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

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

miejscowość, data

(Podpis Wykonawcy)
(pieczątka imienna oraz własnoręczny podpis osoby
/osób/ umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 7 do SIWZ

......................................................
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy

................................
miejscowość i data

LISTA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH JAKIE WYKONAWCA BĘDZIE STOSOWAŁ
DO WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA
(NAZWA I PRODUCENT)
BIURA/HOL/KINO/SALA TEATRALNA/GALERIA
czyszczenie mebli i sprzętu biurowego
usuwanie plam i zabrudzeń z wykładzin, krzeseł, kanap
czyszczenie parapetów drewnianych przy użyciu
preparatów woskowych
umycie drzwi drewnianych wewnętrznych przy użyciu
preparatów woskowych
mycie podłogi drewnianej
mycie podłóg (innych niż terakotowe, wykładzinowe i
drewniane)
czyszczenie grzejników i obudów wentylacji
mycie powierzchni drewnianych
mycie powierzchni szklanych, w tym szyb obrazów i
plakatów, drzwi szklanych, itp.
mycie powierzchni niklowanych
czyszczenie powierzchni metalowych
ŚRODKI CHEMICZNE STOSOWANE W KAWIARNI
mycie podłogi drewnianej
preparat do woskowania podłogi drewnianej
mycie i czyszczenie fornirowanych stolików
czyszczenie kamiennych części baru
czyszczenie metalowych powierzchni
mycie przeszkleń, w tym luster
mycie terakoty
mycie glazury
mycie mebli kuchennych
czyszczenie stołków barowych
mycie oraz dezynfekcja urządzeń gastronomicznych
(z wyszczególnieniem środków używanych wewnątrz i na
zewnątrz):
piec
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kuchenka
zmywarka
okap
lodówki, chłodziarki, zamrażarki

umycie oraz dezynfekcja urządzeń gastronomicznych stalowe meble
TOALETY/ŁAZIENKI
mycie terakoty
mycie glazury
mycie blatów/mebli łazienkowych/drzwi
czyszczenie kranów i innych tego typu elementów
metalowych
czyszczenie umywalek i ustępów
preparaty do dezynfekcji pomieszczeń sanitarnych
preparaty do dezynfekcji sanitariatów
czyszczenie luster i powierzchni szklanych
INNE
czyszczenie grzejników i obudów wentylacji
umycie metalowej rolety na portierni
umycie drewnianej boazerii - mycie powierzchni
drewnianych
sposób mycia przeszkleń i środki do tego użyte
pranie powierzchni wykładzinowych, foteli tapicerowanych
preparat do arylowania podłóg – wykładzina PCV w
kawiarni
preparat do woskowania podłogi drewnianej
preparaty do dezynfekcji pomieszczeń sanitarnych
preparaty do dezynfekcji sanitariatów
pranie foteli kinowych – środki nie zmieniające cech
trudnopalności

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

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

miejscowość, data

(Podpis Wykonawcy)
(pieczątka imienna oraz własnoręczny podpis osoby
/osób/ umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 8 do SIWZ

......................................................
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy

....................................
miejscowość i data

Oświadczenie Wykonawcy
o przynależności*/ lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej *
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak
postępowania ZP/P/U/01/19 na „Świadczenie usług sprzątania Klubu ŻAK w Gdańsku przy
ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego”, oświadczam, że Wykonawca, którego
reprezentuję:
1. należy */ nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 369) z innymi
Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.
2. Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
* niewłaściwe skreślić

.................................................................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga! Grupa kapitałowa – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 369) rozumie się przez to wszystkich
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę
W sytuacji, gdy w postępowaniu złożyli odrębne oferty wykonawcy należący do tej samej
grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Załącznik nr 9 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
ODDAJĄCEGO DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY

Działając w imieniu:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....................
zobowiązuje się do oddania do dyspozycji Wykonawcy pod nazwą:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
następujących zasobów:
……………………………………………………………………………………………………………
.………………..……………...………………………………………………………………..…………
…………………………..……………………………………………………………..…………………
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego udzielanego w trybie przetargu
nieograniczonego znak postępowania ZP/P/U/01/19 na „Świadczenie usług sprzątania Klubu
ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego” na okres konieczny
dla wykonania zamówienia w razie zawarcia umowy o zamówienie publiczne z tym
Wykonawcą.
W celu oceny, czy w/w Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący
gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów wskazuję:
1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu w/w
zamówienia;
……………………………………………………………………………………………………………
3) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu w/w zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

miejscowość, data

(Podpis w imieniu Podmiotu)
(pieczątka imienna oraz własnoręczny podpis osoby
/osób/ umocowanych do reprezentowania Podmiotu)
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