Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług codziennego
sprzątania w budynku Fili Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, usytuowanego
przy ul. Kwiatkowskiego 4, przez okres 23 miesięcy tj. od 01.07.2016-31.05.2018 r.
składamy ofertę na wykonanie powyższego zadania.
1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
..
..
..
Numer telefonu:.............................................. Numer faksu.........................................................
Adres e-mail:

...

2. Wartość oferty wynosi (netto)....................................................................................................
słownie: ........................................................................................................................................
podatek VAT .....% w kwocie: .......................................................................................................
łączna wartość oferty (brutto): .....................................................................................................
słownie:.........................................................................................................................................
1) dla potrzeb miesięcznego rozliczania wykonanej usługi po podzieleniu powyższej
kwoty przez okres obowiązywania umowy od 01 lipca 2016 r. do 31 maja 2018 r.
przyjmuje się ryczałtową stawkę miesięczną:
a)

ryczałtowa, miesięczna cena netto

zł,

b)

podatek VAT

zł,

c)

ryczałtowa, miesięczna cena brutto

.%

zł;

2) usługa realizowana będzie przez okres 23 miesięcy.

3. Oświadczamy,

że

iż

zatrudniamy/

będziemy

zatrudniać

<<<<<<

osób

<<<<<<< (słownie) osób na podstawie umowy o pracę, wykonujących
czynności w trakcie realizacji niniejszego zamówienia przez cały okres trwania
umowy1.
1Należy wskazać liczbę od 0 do 4. W przypadku wskazania większej liczby osób zatrudnionych na
umowę o pracę wykonujących czynności w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający na
potrzeby oceny ofert przyjmie, iż wykonawca zatrudnia 4 osób na umowę o pracę.

4. 4. Oświadczamy , że :
1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej
załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje
do przygotowania oferty;
2) Projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wybrania naszej oferty,
zobowiązujemy się do jej zawarcia
3) uważam/y się za związanego/związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu
składania ofert;
4) oświadczam/y że całość zadania zamierzam/y wykonać w kwocie zaoferowanej w
niniejszym formularzu ofertowy;
5) przedmiot zamówienia zamierzam/y wykonać:
a) sami,
b) przy

pomocy

podwykonawców

zakresie*

5) ofertę składam/y na kolejno ponumerowanych stronach .................. (liczba stron).
4. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:
a) ....................................................................
b) ....................................................................
c) ....................................................................
d) ....................................................................
e) ....................................................................
f) .....................................................................
g) ....................................................................
h) ....................................................................
i) .....................................................................
j) .....................................................................

.....................................................
(własnoręczny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

w

ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczenie

................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług codziennego sprzątania w budynku
Fili Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, usytuowanego przy ul.
Kwiatkowskiego 4, przez okres 23 miesięcy tj. od 01.07.2016-31.05.2018 r.
z dnia 07 czerwca 2016 r. ja niżej podpisany, reprezentujący przedsiębiorstwo, którego
nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w
odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego
przedsiębiorstwa oświadczam, że spełniam/y warunki ubiegania się o zamówienie,
zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dotyczące:

1)
2)
3)
4)

Art. 22.
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
posiadania wiedzy i doświadczenia;
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejsce i data ............................................
...........................................
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3

Oświadczenie

................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
prowadzonego pod nazwą : Świadczenie usług codziennego sprzątania w
budynku Fili Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, usytuowanego przy ul.
Kwiatkowskiego 4, przez okres 23 miesięcy tj. od 01.07.2016-31.05.2018 r.
z dnia 07 czerwca 2016 r., ja niżej podpisany, reprezentujący przedsiębiorstwo,
którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w
odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego
przedsiębiorstwa oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.),
który brzmi:

Art. 24.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, droczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych ,a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organ u zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstw o popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa wart. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową,
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika,
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub
art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców,
którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu
technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba
że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu
nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62
ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu

składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa
w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 16
34), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą
do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

Miejsce i data ............................................
...........................................
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 5
Wykaz podwykonawców na których zasoby powołuje się wykonawca
Nazwa i adres
wykonawcy .....................................................................................................................
.....................
..........................................................................................................................................
Składając ofertę w przetargu pn : Świadczenie usług codziennego sprzątania w
budynku Fili Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, usytuowanego przy ul.
Kwiatkowskiego 4, przez okres 23 miesięcy tj. od 01.07.2016-31.05.2018 r. z dnia
07 czerwca 2016 r.., oświadczam/y, że moja/nasza firma zamierza powoływać się na
zasoby następujących podwykonawców:
Nazwa podwykonawcy

1

UWAGI
2

............................................................
( podpisy osób upoważnionych do
reprezentowania wykonawcy )

Załącznik nr 6

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
(zgodnie z art. 26 ust. 2d w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.)
Nazwa i adres wykonawcy: .......................................................................................

..

.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług codziennego

sprzątania w budynku Fili Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli,
usytuowanego przy ul. Kwiatkowskiego 4, przez okres 23 miesięcy tj. od
01.07.2016-31.05.2018 r. z dnia 07 czerwca 2016 r., oświadczam/y, że:
−

nie należymy do żadnej grupy kapitałowej

−

należymy do grupy kapitałowej

1

Jednocześnie informujemy, że do wyżej wymienionej grupy kapitałowej należą
następujące podmioty:

Lp.

Nazwa

Siedziba

1.
2.
3.
4.
5.
6.

.........................................................
podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy

11 Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7
ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
(wypełnić jeżeli dotyczy)

Lp.

Pełna nazwa podmiotu oddającego
do dyspozycji niezbędne zasoby

Adres podmiotu

Nr telefonu/faksu

Oświadczam/y, że zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy składającemu ofertę
w niniejszym postępowaniu, w zakresie:
1) wiedzy*
2) doświadczenia*
3) potencjału technicznego*
4) osób zdolnych do wykonania zamówienia*
5) zdolności finansowych*

W ramach korzystania przez Wykonawcę z oddanych do dyspozycji zasobów, oświadczam/y,
że nasz udział przy realizacji zamówienia będzie polegać na:
1) udziale w wykonywaniu zamówienia jako podwykonawca*
2) koordynowaniu dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia*
3) doradztwie i konsultacjach w sprawach technicznych*
4) szkoleniu pracowników wykonawcy*
5) ........................................................................................................*

......................................................
(podpis osoby upoważnionej
od strony wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

.........................................................
(podpis osoby upoważnionej
podmiotu oddającego zasoby)

Załącznik nr 8
HARMONOGRAM PODSTAWOWYCH CZYNNOSCI WYKONAWCY
Lp.
I
1

2

3
4
5

6

7
8

9
10

11

II
1
2

PODSTAWOWY ZAKRES CZYNNOŚCI

Częstotliwość wykonywanych czynności
w tygodniu
w miesiącu w kwartale

Pomieszczenia Dziekanatu, zakładów (katedr), auli
,sal wykładowych, ćwiczeniowych , laboratoriów,
portierni:
Wycieranie na sucho i wilgotno kurzu z mebli
biurowych, parapetów okiennych, półek, ram obrazów,
aparatów telefonicznych, lampek, grzejników oraz
innych powierzchni wyposażenia biurowego

Opróżnianie koszy, wymiana worków plastikowych i
gromadzenie odpadów po segregowaniu w oznakowanych
pojemnikach

Odkurzanie podłóg: wykładziny dywanowej
Mycie płytek podłogowych
Opróżnianie pojemników z niszczarek biurowych wraz z
wymianą worków i wynoszenie pociętego papieru do
oznakowanych pojemników

Bieżące usuwanie plam z wykładzin, ścian oraz
usuwanie pajęczyn

Mycie i konserwacja powierzchni drzwi, klamek i futryn,
wyłączników światła, luster

codziennie

codziennie

codziennie
codziennie
wg potrzeb

wg potrzeb

1 raz w
tygodniu

Pielęgnacja mebli emulsją pielęgnacyjną

1 raz w
tygodniu

Czyszczenie urządzeń biurowych tj. drukarek,
kserokopiarek niszczarek, aparatów telefonicznych

1 raz w
tygodniu
1 raz na
kwartał

Mycie dwustronne okien otwieranych do wewnątrz obiektu,
ram i parapetów oraz od wewnątrz wszystkich pozostałych
okien nieotwieranych

Mycie nieotwieranych okien na zewnątrz budynku, ram,
parapetów, „łezek" (osłon zewnętrznych) do wysokości l
pietra
Pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia socjalne:
Mycie i odkażanie sanitariatów (umywalki, sedesy, pisuary
oraz przecieranie płytek przy umywalkach)
Opróżnianie koszy i wymiana worków

codziennie
codziennie

3
4

Mycie i odkażanie posadzek z płytek- gres

codziennie

Uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników
papierowych łazienkowych, mydła w płynie ,środków
zapachowych

wkładane na
bieżąco

6

Mycie luster i pojemników na: mydło w płynie, ręczniki, papier
toaletowy
Mycie i dezynfekcja drzwi, klamek i wyłączników światła

7

Mycie płytek ściennych

8
9

Czyszczenie i dezynfekcja kratek ściekowych
Mycie luster
Ciągi komunikacyjne: hol, korytarze, klatki
schodowe (w tym jedna zewnętrzna), szatnia ,strefa
wejścia
Szczególne utrzymanie w czystości powierzchni wejść do
budynku (teren zewnętrzny przed wejściami do budynku oraz
wycieraczek i mat wejściowych)
Dokładne mycie i konserwacja drzwi wejściowych (strona
wewnętrzna i zewnętrzna) w holu wejściowym

1 raz w
tygodniu
1 raz w
tygodniu
1 raz w
tygodniu
codziennie
codziennie

5

III

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
IV

Utrzymanie w czystości posadzek lastrico, gresowych
Mycie i czyszczenie schodów, poręczy, balustrad
Mycie szklanych drzwi wejściowych do budynku
Mycie drzwi wewnętrznych, klamek, futryn,
wyłączników światła
Mycie powierzchni gablot szklanych, tablic
informacyjnych na holach

codziennie
codziennie
codziennie
1 raz w
tygodniu
1 raz w
tygodniu

1 raz na
kwartał

Mycie dwustronne okien otwieranych do wewnątrz obiektu,
ram i parapetów oraz od wewnątrz wszystkich pozostałych
okien nieotwieranych
Mycie nieotwieranych okien na zewnątrz budynku, ram,
parapetów, „łezek" (osłon zewnętrznych) do wysokości l
pietra
Piwnice –
Mycie czyszczenie drzwi w przejściach do klatek schodowych
przeszklonych, klamek, futryn

2

Mycie drzwi do pomieszczeń technicznych, klamek, futryn,
usuwanie pajęczyn
Pomieszczenie śmietnika

1

codziennie

Mycie lamp, plafonów oświetleniowych, żyrandoli

1

V

codziennie

Gromadzenie odpadów w pojemnikach po uprzednim
posegregowaniu

wg potrzeb
wg potrzeb

codziennie

Załącznik nr 9
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI CZYSTOŚCI (dla około 300
osób)

Lp.

Rodzaj

Częstotliwość wykonywanych
czynności
wkładane na bieżąco

1

Papier toaletowy – wkładany do
zamontowanych pojemników o
średnicy 22 cm

2

Ręczniki papierowe - wkłady do
pojemników o wymiarach dł. 28cm x
wys. 40 cm x szer. 12 cmzamontowanych w sanitariatach

wkładane na bieżąco

3

Mydło w płynie (myjąco –
pielęgnujące) – pojemniki
zamontowane w sanitariatach
Środki zapachowe do sanitariatów w
żelu i kostki zapachowe

uzupełniane na bieżąco

Środki zapachowe w aerozolu do
sanitariatów

wkładane na bieżąco w miarę
zużycia

4

5

wkładane na bieżąco w miarę
zużycia

Opis środka czystości
Papier toaletowy w rolkach,
dwu lub trzy warstwowy,
kolor biały lub jasno szary,
wytrzymały na rozdzieranie
w stanie mokrym
Wkłady pakietowe miękkie,
minimum dwuwarstwowe,
wytrzymałe na rozdzieranie
w stanie mokrym, przyjemne
w dotyku, nie pylące, kolor
biały lub jasno szary
Mydło w płynie zawierające
środki myjące łagodne dla
skóry o przyjemnym zapachu.
Odświeżacz powietrza w żelu,
w dowolnej gamie
zapachowej

Odświeżacz w aerozolu –
rozpylający, w dowolnej
gamie zapachowej.

