
 FORMULARZ OFERTOWY 

 

 strona   

 z ogólnej liczby  stron 

DAR 2216.19.2019       Zał.Nr 1 do Ogłoszenia 
OFERTA 

Przedmiot oferty : 
„Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenu zewnętrznego 
budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Sienkiewicza 1 w Raciborzu. 
 
Zmawiający: 
Miasto Racibórz- OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 47-400 Racibórz, ul. 
Sienkiewicza 1 
NIP 639-16-96-887  REGON 003457272 
Tel   32/4152650   fax. 32/ 4190659  
Adres strony e-mail        sekretariat@ops-raciborz.pl 

Wykonawca : ( wszystkie dane wymagane) 

 

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

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

. 

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

Tel. /fax ...................................................... e-mail: 

……………………………………………  

My niżej podpisani : 

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym 
szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia na „Usługę sprzątania pomieszczeń 
wewnętrznych i terenu zewnętrznego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy 
ul.Sienkiewicza 1 w Raciborzu  nr postępowania DAR 2216.19. 2019 
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w okresie od 2.01.2020- 31.12.2020 r 

za cenę  ………………………..  brutto.  w tym podatek VAT   ……..zł 
słownie brutto ………………………………………………………. 

Usługa  Proporcjonalny  
udział  

Cena netto VAT % Razem 
brutto  

Sprzątanie pomieszczeń 
wewnątrz budynku  

90%    

Sprzątanie i pielęgnacja 
terenu zielonego wokół 
budynku  

10%    

Razem  100% --------------- -------------  

Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi 
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 



2. REALIZACJA usługi  nastąpi w terminie od 2.01.2020 do 31.12.2020  
3. AKCEPTUJEMY warunki płatności, który wynosi do 14 od daty dostarczenia 

faktury przez Wykonawcę po zrealizowaniu usługi. 

4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Ogłoszeniu tj. przez 
okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI z naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień 
dotyczących złożonej oferty są:…………………………………………………… 
………. 

6. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub 
czynności objętych przedmiotem zamówienia, posiadamy wiedzę i doświadczenie 
do wykonania niniejszego zamówienia, dysponujemy odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujemy się w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapweniającej wykonanie zamówienia.  

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną „RODO”. 
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu. (* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje 
danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub 
art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia przez jego wykreślenie). 

9. Oświadczamy, że zawarty w Instrukcji dla oferentów wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Do oferty dołączamy referencje ( zależy przedłozyć min. 1 referencję że w okresie 
ostatnich 3 lat Wykonawca wykonywał z należyta starannością usługę sprzątania). 

11. Załączniki do oferty  
 
 
 
 
 
       Data   

_______________________________ 
       Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna 

      osoby(osób) uprawnionej(ych) do  
        reprezentowania   Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAR 2216.19.2019      zał. Nr 1 do formularza ofertowego  
 

 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na 

„Usługę sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenu zewnętrznego budynku 
Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Sienkiewicza 1 w Raciborzu  " 

 

Działając w imieniu  

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

 

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

      ( nazwa i adres  wykonawcy)  
 

 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki  informacyjne przewidziane w art.13 lub 14 RODO
1) 

 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*  

 

 

 

        

 

 

 

 
  

Data   _______________________________ 
 Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby(osób) 

 uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r w sprawie ochrony danych fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych osoowych ) ( DZ.Urz.UE L 
119z4.05.2016,)  

        
 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do 
art.13ust.4 lub art.14ust.5RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa ( usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie)  

 


