
 

 

 

 

str. 1 

sygnatura: ZP-008/2017         Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

ul. Gagarina 11 

87-100 Toruń 

 

 

OFERTA 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

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

Adres1: .................................................................................................................................................................. 

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

TEL.1 .........…………................……………………………………………….… 

REGON1: …………………................………………………………………….. 

NIP1: …………………………………................……………………………….. 

Adres poczty elektronicznej oraz numer faksu na który Zamawiający będzie kierować korespondencję
 1

: 

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

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

z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy:  

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

 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania zamówienia publicznego pn.: „Usługa 

utrzymania czystości i porządku na terenach uniwersyteckich”, sygnatura zamówienia ZP-008/2017. 
 

1. Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę : 
 

KRYTERIUM 1: CENA OFERTOWA BRUTTO 

 

       wartość netto oferty w PLN wynosi: ………………………… i stanowi sumę pozycji „razem netto” z tabel nr 1, 2 i 3  

 słownie złotych: ……………………………………………………………...................................................................... 

       wartość brutto oferty w PLN
 
wynosi: ……………………………i stanowi sumę pozycji „razem brutto” z tabel 1, 2 i 3  

 słownie złotych: ……………………………………………………………...................................................................... 

 zgodnie z poniższym wyliczeniem: 
 
 

  



 

 

str. 2 

 
Tabela nr 1 

L.p. Przedmiot zamówienia 

Cena 
jednostkowa 
netto za 10 

m2 

Powierzchnia 
(m2) 

Liczba 
usług  
(szt.) 

Wartość  
(PLN) 

CxDxE x współczynnik 
0,1 

A B C D E F 

1.  
usługi sprzątania chodników  – zgodnie z poz. 
1, 2, 5, 6 i 7  załącznika nr 1A do SIWZ 

 
4675 28  

2.  
usługi sprzątania chodników  – zgodnie z poz. 
3 załącznika nr 1A do SIWZ 

 
271 65  

3.  
usługi sprzątania chodników  – zgodnie z poz. 
4 załącznika nr 1A do SIWZ 

 
2481 39  

4.  
usługi sprzątania chodników i parkingu  – 
zgodnie z załącznikiem 1A do SIWZ (pkt  4 pod 
tabelą) 

 
7427 8  

5.  
usługi sprzątania drogi pożarowej/chodnika  – 
zgodnie z poz. 8 załącznika nr 1A do SIWZ 

 
750 3  

   
razem netto  

   
stawka podatku VAT %  

   
razem brutto:  

 

 

 

Tabela nr 2 

L.p. Przedmiot zamówienia 

Cena 
jednostkowa 
netto za 10 

m2 

Powierzchnia 
(m2) 

Liczba 
usług  
(szt.) 

Wartość  
(PLN) 

CxDxE x 

współczynnik 0,1 

A B C D E F 

1.  
usługi usunięcia śniegu lub błota 
pośniegowego 

 114599 26  

2.  usługi usunięcia ślizgawicy  114599 32  

3.  
usługi pozamiatania i wywiezienia piasku po 
sezonie zimowym 

 114599 1  

   
razem netto  

   
stawka podatku VAT %  

   
razem brutto:  

 

 

 



 

 

str. 3 

Tabela nr 3 

L.p. Przedmiot zamówienia 
Cena 

jednostkowa 
netto za 1 m3 

Objętość (m3) 
Wartość  

(PLN) 
CxD 

A B C D E 

1.  usługi transportowe wywiezienia śniegu  1800  

   
razem netto  

   stawka podatku 
VAT % 

 

   
razem brutto:  

 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia w okresie od dnia 17 kwietnia 2017 roku do dnia 16 kwietnia 2018 roku,  

a w przypadku zawarcia niniejszej umowy po dniu 17 kwietnia 2017 roku – w okresie 365 dni od daty zawarcia umowy. 

3. 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. 

4. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej 

oferty. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymaną od Zamawiającego, 

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

6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego: przelew na konto Wykonawcy podane  

na fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

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. 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, określonym w  załączniku nr 6 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. 

10. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy:  

a) wykonać sami
2
; 

b) w niżej określonym zakresie powierzyć podwykonawcom
2
: 

L.p. 
Części zamówienia, których wykonanie zamierza się 

powierzyć podwykonawcom 
Nazwa i adres podwykonawcy 

   

   

   

 

11. Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

                             ............................................ 
                                   podpis  Wykonawcy  
                         lub upoważnionego przedstawiciela 

……………………., dnia ………………….  roku. 

 

_________________________ 
1
 - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy. 

2
 - niepotrzebne skreślić. 


