
Załącznik dokument nr 1 do SIWZ 
Znak sprawy: KUS/CSW/13 

 
 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
Wykonawca: 
Nazwa (firma) Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres*: ................................................................................ 

Tel.*: .................................................................................... 

Fax*:.................................................................................... 
* - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane Pełnomocnika Wykonawcy 

 

Zamawiający: 
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 
00-467 Warszawa , ulica Jazdów 2 
  
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na kompleksową usługę sprzątania Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 
00-467 Warszawa , ulica Jazdów 2 składam/my niniejszą ofertę: 
 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto (za okres 24 m-cy) ………………….. złotych (słownie 

złotych:………………………………………………..). 

3. Cena ofertowa została obliczona w formularzu cenowym  który załączam/y do oferty 

4. Oświadczam/y, że cena brutto podana w pkt 2 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

5. Zobowiązuję/my się do wykonania zamówienia przez okres …………………………….. 



6. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w tym z istotnymi postanowieniami umowy i nie 

wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń jak również przyjmujemy w całości warunki w niej zawarte. 

7. Oświadczam/y, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

dla przedmiotowego postępowania. 

8. Oświadczam/y, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

9. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na 

warunkach określonych w SIWZ. 
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10. Oświadczam/y, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

11. Oświadczam/y, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od .............. do ............ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

12. Ofertę składam/y na ............... kolejno ponumerowanych stronach. 

13. Zamierzamy/nie zamierzamy** powierzyć wykonanie części zamówienia tj. ............................................................. podwykonawcom 

(**niewłaściwe skreślić). 

14. Wraz z Ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

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

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

 _________________ dnia ___ / ___ / 2013 roku 
  _______________________  
 podpis osoby /osób uprawnionej/ych 
 do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
  - Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy.                                  2 



Przestrzeń Czynność Stawka 
za 

jednoraz
owe 

wykonan
ie 

czynnośc
i (netto) 

Ilość 
czynnośc
i w skali 
miesiąca 
(31 dni) 

Stawka 
wykonan

ia 
czynnośc
i w ciągu 
miesiąca 
(netto) 

(31 dni) 

Ilość 
czynnośc
i w skali 

roku 

Stawka 
wykonan

ia 
czynnośc
i w ciągu 

roku 
(netto) 

Sta
wk
a 

VA
T 

Cena 
wykonania 

czynności w 
ciągu 12 
miesięcy 
(brutto) 

Cena 
wykonania 

czynności w 
okresie 
trwania 

umowy (24 
miesiące) 

Sale 
Galeryjne 

+ Loża 

sprzątanie gruntowne, doczyszczanie trudno 
schodzących zabrudzeń, mycie posadzek ( 
kamiennych , epoksydowych , betonowych , 
gresowych , ceglanych i drewnianych ) , drzwi 
szklanych i drewnianych, listew, grzejników, 
parapetów, mycie okien według potrzeb; 

 4  X     

Sale 
Galeryjne 

+ Loża 

mycie posadzek ( kamiennych , epoksydowych , 
betonowych , gresowych , ceglanych i drewnianych 
) , drzwi szklanych i drewnianych, listew, 
grzejników, parapetów, mycie okien według potrzeb; 

 27  X     

Sale 
Galeryjne 

+ Loża 

mycie okien*  X  2     

Biblioteka 
z Antresolą  

odkurzanie wykładziny ( w tym usuwanie plam ), 
czyszczenie stolików, lampek, regałów z książkami, 
kaloryferów, listew i sprzętu. 

 31  X     

 

Biblioteka 
z Antresolą  

 

mycie szklanych ścian 

  

8 

  

X 

    

Biblioteka 
z Antresolą  

mycie okien  X  2     



z Antresolą  

Kino Lab odkurzanie wykładziny, czyszczenie foteli 
kinowych, drzwi, usuwanie plam i innych zabrudzeń 

 62  X     

Sala 
Edukacyjn
a + Baszta 

+Toalet 

odkurzanie, mycie podłogi, parapetów, listew, drzwi, 
usuwanie plam na ścianach, wyczyszczenie krzeseł, 
dokładne sprzątnięcie toalety 

 62  X     

Sala 
Edukacyjn
a + Baszta 

+Toalet 

mycie grzejników  4  X     

Sala 
Edukacyjn
a + Baszta 

+Toalet 

mycie okien  X  2     

Sala 
Konferenc

yjna 

odkurzanie, mycie podłogi, listew, parapetów i drzwi  31  X     

Sala 
Konferenc

yjna 

mycie okien  X  2     

M-2 mycie podłogi, cokołów, wycieranie kurzy, mycie 
umywalki, schodów na górę 

 31  X     

M-2 mycie zasuwanych drzwi do M-2.  2  X     

Klatki 
Schodowe 

klatka południowa i wschodnia - zamiatanie i mycie 
na mokro: posadzek, cokołów, kaloryferów, poręczy;  

 12  X     



Klatki 
Schodowe 

klatka północna- zamiatanie i mycie na mokro: 
posadzek, cokołów, kaloryferów, poręczy 

 31  X     

Klatki 
Schodowe 

czyszczenie krat na klatkach schodowych  X  4     

Klatki 
Schodowe 

mycie drzwi szklanych  2  X     

Klatki 
Schodowe 

mycie okien  X  2     

Korytarze mycie na mokro: posadzki, cokoły, parapety  124  X     

Korytarze czyszczenie drzwi drewnianych  4  X     

Hall 
Główny 

mycie na mokro : posadzki , cokoły , schodki ,  
usuwanie plam ze ścian 

 124  X     

Hall 
Główny 

szklane drzwi , odkurzanie wykładziny , parapety 
 

 31  X     

Hall 
Główny 

mycie okien  X  6     

Cysterna* zamiatanie, mycie podłogi   X  124     

Pomieszcz
enia 

sanitarne 

mycie i czyszczenie urządzeń sanitarnych, 
uzupełnianie środków higienicznych 

 62  X     

Pomieszcz
enia 

sanitarne 

mycie glazury na ścianach  2  X     

Dziedzinie
c i 

zamiatanie  31  X     



Krużganki 

Dziedzinie
c i 

Krużganki 

mycie   X  6     

        RAZEM:  

Mycie okien* - na potrzeby formularza cenowego przyjęto zapotrzebowanie dwa razy do roku. 
Cysterna* - na potrzeby formularza cenowego przyjęto zapotrzebowanie na zamiatanie i mycie podłogi 124 razy do roku. 
 
 
……………………………                                                                                                                                                                      
………………………………. 
  (miejsce i data)                                                                                                                (podpis osoby uprawnionej 
                                                                                                                                                                           do występowania w imieniu firmy) 


