
Załącznik nr 4 

do Zapytania 
 

 

 

 

_______________, dnia ___________________ 

__________________________ 
      pieczęć firmowa wykonawcy 

OFERTA 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr DAG/251/24/2021 z 08.09.2021 r. dotyczące: 

„Usługa sprzątania pomieszczeń w budynkach Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN, 

przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie wraz z dostawą środków higieny.” 

składam ofertę następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym za ceny 

podane poniżej: 

a) sprzątanie powierzchni biurowych (bez pokoi gościnnych) 

l.p 
Wartość netto 

za 1 miesiąc 

Podatek 

Vat 

Cena brutto 

za 1 miesiąc 

Wartość netto 

za 12 miesięcy 
Podatek Vat 

Cena brutto za 12 

miesięcy 

1.       

 

b) sprzątanie – pokoje gościnne: 

l.p. Rodzaj Jednorazowe 

wartość netto 

Podatek 

Vat 

Jednorazowe 

cena brutto 

Ilość Cena brutto 

RAZEM 

1 Jeden pokój 

gościnny bez 

wymiany pościeli 

   30  

2 Jeden pokój 

gościnny z wymianą 

pościeli 

   20  

3 Jeden pokój 

gościnny - 

gruntowne 

   80  

 ŁĄCZNIE 

 

 

 

c)  mycie okien: 

l.p 
Wartość netto za 1 

m2 
Podatek Vat 

Cena brutto 

za 1 m2 
Ilość Cena brutto  

1.    1300 m2  

 

2. Deklarujemy częstotliwość wizyt koordynatora ………….(raz na tydzień/na 2 tygodnie). 

3. Termin/ okres realizacji zamówienia:  

a) sprzątanie pomieszczeń w budynku wraz z dostawą środków higieny 01.10.2021 r- 30.09.2022 r. 
 

lub do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia w zależności co nastąpi 

jako pierwsze. 



 

4. Oświadczam że: 

a) zapoznaliśmy się z projektem umowy na wykonanie zamówienia, załączonym do zapytania 

ofertowego i zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu i terminie określonym przez 

zamawiającego,  

b) akceptujemy termin realizacji zamówienia, określony w zapytaniu ofertowym,  

c) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów,  

d) posiadamy wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonania zamówienia, a także 

dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

e) jesteśmy w  dobrej sytuacji  ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na rzetelne wykonanie 

zamówienia, w tym w szczególności nie otwarto wobec nas likwidacji, nie wszczęto 

postępowania upadłościowego, nie ogłoszono upadłości, ani nie otwarto postępowania 

restrukturyzacyjnego, 

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

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu  

g) jesteśmy związani ofertą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert.  

5. Ofertę niniejszą składam na ___ kolejno ponumerowanych stronach.  

6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:  

a) ............................................................................................................................................. 

b) ............................................................................................................................................. 

c) .............................................................................................................................................. 

7. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy 

i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi 

zamawiający. 

 

 

 

_________________________ 
podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania wykonawcy 


