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Rozdział II 
 
FORMULARZ OFERTY 
wraz z załączonymi formularzami: Nr 1 ÷ 11 
 
 
 
................................................                                                      ...........................dnia…………… 
(pieczęć firmowa wykonawcy) 
 
 
OFERTA 
UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
Wydział Zarządzania 
Ul. Szturmowa 1/3 
02- 678 Warszawa 
 
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego nr 26/2/2016 na  usługi porządkowe w budynkach Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego  oraz terenu zewnętrznego zimą 
  
  
 
..................................................................................................................................................... 
                                              /pełna nazwa firmy wykonawcy/ 
posiadając/ego/a siedzibę: 
..................................................................................................................................................... 
                                    /ulica nr domu kod pocztowy miejscowość/ 
..................................................................................................................................................... 
                                                     /województwo powiat/ 
..................................................................................................................................................... 
                                                            /telefon /telefax/ 
.............................................................. . pl............................@.................................................. 
                                                            /Internet: http:/ e-mail/ 
nr identyfikacyjny NIP ................................................., REGON ............................................... 
 
będący płatnikiem podatku VAT, po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia za :  
 
cena brutto (netto + obowiązujący podatek VAT) …………………........................................ zł 
(słownie:.....................................................................................................................................) 
cena netto ................................zł(słownie...............................................................................) 
Należny podatek VAT ………..% tj. …………………………………………………………………………………… zł 
 
a) ................... zł netto (bez VAT) za 1 m2

 powierzchni miesięcznie w okresie roku 
akademickiego – w tym codzienne dyżurowanie u Zamawiającego naszego pracownika do 
bieżącego sprzątania, 
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b) ................... zł netto (bez VAT) za 1 m2 

 powierzchni miesięcznie w okresie wakacji, tj. 
miesiące lipiec, sierpień i wrzesień, bez dyżurowania pracownika u Zamawiającego. 
 
c) …………… zł netto (bez VAT) za 1 m2 powierzchni miesięcznie za serwis zimowy.  
 
zgodnie z poniższym zestawieniem: 
 

Lp. Opis usługi 
Ilość m2 Ilość  

m-cy 
Cena netto 

za 1 m2 
miesięcznie 

Wartość 
netto 

Stawka  
VAT 

Wartość 
brutto 

1. Usługa porządkowa w 
budynkach Wydziału w 
okresie roku 
akademickiego 
obejmuje codzienne 
dyżurowanie jednego 
pracownika 

ok. 11 000 18   23%  

2. Usługa porządkowa w 
budynkach Wydziału w 
okresie wakacji (lipiec, 
sierpień i wrzesień) 
bez dyżurowania 
pracownika 

ok. 5 000 5   23%  

3. 
 
 

Serwis zimowy 
 

ok. 10 000 6   8%  

 WARTOŚĆ OGÓŁEM 
 

      

 
Podane wyżej ceny są cenami w złotych polskich, ostatecznymi i uwzględniają wszelkie 
wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia. 
1. Oferowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia  określone w Specyfikacji. 
2. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 1 września 2016 r. 

do dnia 31 lipca 2018 r. 
3. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami 

umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy, oświadczamy, że przyjmujemy 
wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że min. 5 osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia 
zostanie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełny etat na cały okres trwania 
umowy. 
1.        Imię i nazwisko …………………………………………………………. 
2.        Imię i nazwisko ………………………………………………………… 
3.        Imię i nazwisko ……………………………………………………….. 
4.        Imię i nazwisko ……………………………………………………….. 
5.        Imię i nazwisko ……………………………………………………… 
UWAGA!   Podane informacje nie podlegają uzupełnieniu. Osoby wykazane powyżej 
muszą zostać również wykazane w Formularzu Nr 6 i 7.  
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5. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości………..… zł 
brutto. 
W przypadku gdy Wykonawca: 
1) zamierza wykonać zamówienie wyłącznie własnymi siłami zaleca się wpisanie słów nie 
dotyczy, 
2) zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom dodatkowo 
dołącza do oferty wypełniony i podpisany Formularz Nr 8 
3) zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na których zasoby 
powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dodatkowo dołącza do oferty wypełniony Formularz Nr 9. 

6. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą 
odpowiedzialność za działanie lub zaniechania wszystkich podwykonawców. 

7. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 60 dni. Bieg terminu 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

8. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje 
zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe. 

9. Wadium w kwocie ……………….zł zostało uiszczone w dniu ....................... w formie 
...........................................................................Dokument wniesienia wadium w 
załączeniu. 

10. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 
terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz wniesienia wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.. 

11. Do niniejszej oferty dołączono jako załączniki: 
1) Formularz nr 1 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
2) Formularz nr 2 –  informacja dotycząca grupy kapitałowej 
3) Formularz nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
4) Formularz nr 4 – oświadczenie – wykaz głównych usług z załącznikami 
5) Formularz nr 5 – oświadczenie – Potencjał Techniczny  
6) Formularz nr 6 – oświadczenie – Potencjał Kadrowy 
7) Formularz nr 7 – oświadczenie o wielkości zatrudnienia 
8) Formularz nr 8 – Informacja o zakresie zamówienia, który wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom  
9) Formularz nr 9 – Informacja o części zamówienia oraz nazwach (firmach) 

podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1  

10) Formularz nr 10 – oświadczenie - Wewnętrzna kontrola jakości 
11) Formularz nr 11 –  Spis treści 
 

………………………………………………….. 
miejscowość, data 
                                                                                   …………………………………………………………………. 
                                                                                                   pieczęcie imienne i podpisy osób 
                                                                                  uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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……….………...………………………… 
pieczęć firmowa wykonawcy 
 
FORMULARZ NR 1 
 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/2/2016 na  usługi 
porządkowe w budynkach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego  oraz 
terenu zewnętrznego zimą 
 
   
 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
z art. 24 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164 z późn. zm.),zwana dalej „ustawą”. 
 
 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego 
oświadczam/oświadczamy, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 
 
 
 
 
 
 
.............................. 
miejscowość, data 
 
                                                                                                       …………………………………… 
                                                                                            pieczęcie imienne i podpisy osób 
                                                                               uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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…………...………………………… 
pieczęć firmowa wykonawcy 
 
 
FORMULARZ NR 2 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/2/2016 na  usługi 
porządkowe w budynkach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego  oraz 
terenu zewnętrznego zimą 
  
 
INFORMACJA 
w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164 z późn. zm.), zwana dalej 
„ustawą”. 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oświadczam/oświadczamy, 
że : 
– nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331, z póz. zm.)* 
– należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331, z póz. zm.) * i przedstawiamy listę 
podmiotów należących do tej grupy kapitałowej: 

1. ………………………………………………….. 
2. …………………………………………………. 
3. ………………………………………………….. 
4. …………………………………………………. 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
.............................. 
miejscowość, data 
                                                                                                      …………………………………… 
                                                                                              pieczęcie imienne i podpisy osób 
                                                                                uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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…………...………………………… 
pieczęć firmowa wykonawcy 
 
 
 
 
FORMULARZ NR 3 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/2/2016 na  usługi 
porządkowe w budynkach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego  oraz 
terenu zewnętrznego zimą 
   
 
OŚWIADCZENIE 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, 
że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych dotyczące: 
 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 
 
 
……………………………. 
miejscowość, data 
                                                                                               ………..………………………………….. 
                                                                                              pieczęcie imienne i podpisy osób 
                                                                                  uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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FORMULARZ NR 4 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/2/2016 na  
usługi porządkowe w budynkach Wydziału Zarządzania UW oraz terenu zewnętrznego zimą  
OŚWIADCZENIE – WYKAZ USŁUG WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI  
wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – których 
przedmiotem w całości lub w części były/są usługi sprzątania o wartości 20.000,- zł miesięcznie każda. 
Niniejszym oświadczamy, że w okresie prowadzenia działalności zrealizowaliśmy następujące usługi sprzątania obiektów

*
: 

Lp. 

Przedmiot usługi 
 
 
 

Zlecający - nazwa, adres, nr 
telefonu do kontaktu 

Okres wykonywania usługi 

Miesięczna 
wartość brutto 

(w PLN) 

Zakres prac i rodzaj sprzątanego obiektu Ilość dni w 
tygodniu 

wykonywania 
prac 

Powierzchnia 
użytkowa 

objęta 
sprzątaniem 
(liczba w m

2
) 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

* Należy  załączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w 

wykazie głównych usług (Formularz nr 4) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dokumentów. 
 

..............................                                                                                                                    ............................................................... 
miejscowość, data                                                                                                                                         pieczęcie imienne i podpisy osób 
                                                                                                                                                             uprawnionych do reprezentowania wykonawcy                                
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………...……………….… 
Pieczęć firmowa wykonawcy 
 
FORMULARZ NR 5 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/2/2016 na  
usługi porządkowe w budynkach Wydziału Zarządzania UW oraz terenu zewnętrznego 
zimą  
 
POTENCJAŁ TECHNICZNY 
Niniejszym przedstawiamy wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, które 
przeznaczamy do realizacji zamówienia:  

Lp. 

Narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne dostępne wykonawcy w 
celu realizacji zamówienia 

Informacja o 
podstawie 

dysponowania 
przez 

wykonawcę 

Opis Nazwa - marka, model 
(oraz ew. dodatkowe 

informacje) 

Liczba 
szt. 

1. Urządzenie myjące do posadzek 
kamiennych 
 

   

2. Szorowarka do gruntownego 
czyszczenia podłóg kamiennych 
 

   

3. Maszyna do mycia i konserwacji 
podłóg drewnianych 
 

   

4. Odkurzacz z funkcją zbierania wody 
 
 

   

5. Urządzenie piorące do wykładzin i 
tapicerki 
 

   

6. Drabina 
 
 

   

7. Wózek z zestawem sprzątającym 
 
 

   

8. Urządzenia do odśnieżania 
 

   

9. Urządzenia do odśnieżania 
 

   

 
Jednocześnie oświadczamy, że do realizacji zamówienia będziemy używać wyłącznie sprzętu w pełni 
sprawnego, przeznaczonego do użytku wewnątrz budynków i spełniającego wymogi BHP. Wszelkie 
urządzenia elektryczne będą przystosowane do zasilania napięciem 230V, a w przypadku urządzeń 
akumulatorowych będziemy stosować wyłącznie zasilanie akumulatorami gazoszczelnymi (VRLA).  

 
 
..............................                                                          ............................................................ 
miejscowość, data                                                                        pieczęcie imienne i podpisy osób 
                                                                                                uprawnionych do reprezentowania wykonawcy       
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FORMULARZ NR 6  

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/2/2016  na  
usługi porządkowe w budynkach Wydziału Zarządzania UW oraz terenu zewnętrznego zimą 

 POTENCJAŁ KADROWY 

Niniejszym przedstawiamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia1: 

Lp. Imię i nazwisko 

Staż pracy2 

Kwalifikacje zawodowe 
(np. ukończone 

szkolenia) 

Zakres wykonywanych 
czynności 

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 

osobą przez 
wykonawcę 

u przedsiębiorcy 
świadczącego usługi 
nocnego sprzątania 
budynków użyteczności 
publicznej 

na stanowisku 
kierowniczym 

Osoby wyznaczone na koordynatorów ekipy sprzątającej, odpowiedzialnych m.in. za stały nadzór nad sprzątającymi i codzienne robocze kontakty z 
Zamawiającym 

1. 
 

      

2. 
 

      

Pozostałe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 

3.       

4.       

5.       

6.       

                                                           
1
 Jakakolwiek zmiana przedstawionego składu osobowego będzie możliwa wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach i będzie wymagać akceptacji zamawiającego 

2
 Podając staż pracy należy określić jednostki, w jakich podano staż (lata, miesiące). 
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POTENCJAŁ KADROWY – cd. 

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

 

 

…………………………………, dnia …………..2016 r.                          …………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                                    Podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do  

                                                                                                                                                                                                                                                                                          reprezentowania wykonawcy 
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………………………………………………… 
pieczęć firmowa wykonawcy 
 
 

 

FORMULARZ NR 7  

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/2/2016 na  
usługi porządkowe w budynkach Wydziału Zarządzania UW oraz terenu zewnętrznego 

zimą 

 OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI ZATRUDNIENIA 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, działając w imieniu: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa i adres wykonawcy albo wszystkich wykonawców występujących wspólnie) 

 
                          

 
oświadczam, że średnie roczne zatrudnienie u ww. wykonawcy/ów w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a w 

przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniosło 

……………………… pracowników (na podstawie umów o pracę). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................                                                          ............................................................ 
miejscowość, data                                                                        pieczęcie imienne i podpisy osób 
                                                                                                uprawnionych do reprezentowania wykonawcy       
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………………………………………………… 
pieczęć firmowa wykonawcy 
 
 
FORMULARZ NR 8 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/2/2016 na  usługi 
porządkowe w budynkach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego  oraz 
terenu zewnętrznego zimą 
 
 
 

INFORMACJA O ZAKRESIE ZAMÓWIENIA, KTÓRY WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ 
PODWYKONAWCOM 

 
Zakres prac zlecanych podwykonawcom – RZECZOWY* 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
*Należy wykazać(określić), jaki zakres zamówienia wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 
 
 
 
 
.............................. 
miejscowość, data 
                                                                                              …………………………………… 
                                                                                        pieczęcie imienne i podpisy osób 
                                                                          uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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………………………………………………… 
pieczęć firmowa wykonawcy 
 
 
FORMULARZ NR 9 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/2/2016 na  usługi 
porządkowe w budynkach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego  oraz 
terenu zewnętrznego zimą 
 
 
 

INFORMACJA O CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ORAZ NAZWACH (FIRMACH) PODWYKONAWCÓW, NA 
KTÓRYCH ZASOBY WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 26 UST. „B, 
W CELU WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 22 UST. 1 (jeżeli dotyczy) 
 
 

Lp. Część zamówienia, której wykonanie 
Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom, na których zasoby 
powołuje się na zasadach określonych w 

art. 26 ust. 2B, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w art. 22 
ust. 1 

Nazwa (firma) podwykonawcy, na 
którego zasoby Wykonawca powołuje się 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2B, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, o 
którym mowa w art. 22 ust. 1 

1 2 3 

 
1 

  

 
2 

  

 
3 

  

 
4 

  

 
5 

  

 
Należy wskazać część zamówienia oraz nazwę (firmy) podwykonawców, na których zasoby 
powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 
 
………………………............................... 
miejscowość, data 
                                                                                                       …………………………………… 
                                                                                                pieczęcie imienne i podpisy osób 
                                                                                  uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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………………………………………………… 
pieczęć firmowa wykonawcy 
 
 

 

FORMULARZ NR 10  

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/2/2016 na  
usługi porządkowe w budynkach Wydziału Zarządzania UW oraz terenu zewnętrznego 

zimą 

 OŚWIADCZENIE  – WEWNĘTRZNA KONTROLA JAKOŚCI3 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, działając w imieniu: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa i adres wykonawcy) 

 
                          

 
oświadczam, że u w/w wykonawcy regulamin kontroli jakości funkcjonuje od dnia 

……………………………….. i jest stosowany w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………............................... 
miejscowość, data 
                                                                                                       …………………………………… 
                                                                                                pieczęcie imienne i podpisy osób 
                                                                                  uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
 

 

                                                           
3
 Oświadczenie składane wraz z regulaminem wewnętrznej kontroli jakości 
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…………...……………… 
pieczęć firmowa wykonawcy 
 
 
 
FORMULARZ NR 11 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/2/2016 na  usługi 
porządkowe w budynkach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego  oraz 
terenu zewnętrznego zimą 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI 
 
 
Formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami zawiera .......... kartek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………............................... 
miejscowość, data 
                                                                                                       …………………………………… 
                                                                                                pieczęcie imienne i podpisy osób 
                                                                                  uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
 
 


