
Data

Naewa i siedziba Wykonawcy:

Zalaczniknr 1

NTP
TFI

REGON
FAX

E-MAIL

Nazwa i siedziba Zamawiaj4cego: Nowy Teatr im. Witkacego w Slupsku
ul. Lutoslawskiego 1
76-2W Slupsk

FORMULARZ OFERTOWY
Oferujemy wykonanie zam6wienia l*6rego przedmiotem jest:

"usr'ucA SPRZATANrA, DozoRU oRAz MoNrroRrNGU ELEKTRoNTczNEco
BUDYNKU NOWEGO TEATRU IM. WITKACNGO W Str,UHKU"

ng 
3asadagn okre$lonych w ustawie - Prawo zamowieri publicznych ti.t, Dz.U. z ZAlg t., poz.19g6 zpbin' zm.) orcz zgadnie z wymogami zawartymi w Specyfikaciitstotnych Warunk6w zarnlwienia.

Przedmiot zam6wienia
Warto$i hrufio

za l miesi4c
(w PLN)

Ilofi miesigcy
objgtych
uslusa

l-4cznawartosc brutto
{w PLN)

(kol.2 xkol. 3)
I J 4

Czg$d I: Usfuga sprz4tania pomieszczefi T2

Czq$6 II: Usluga sprz4taniaterenu wok6l
blrclylqlu przy uticy Lutoslawskiego I t2

Czq$6 III: Usluga dozoru pomieszczef t2

Cr4ii, fV: Usfuga monitoringu
elektronicanego pomieszczeri budynku
Nowego Teatru im. Witkacego w Stupsku
przy u].Lutoslawskiego 1.

t2

13

+-
\



RAZEM - czqic I, II, ilI i ry

Oferujg wykonanie calego przedmioiu-A*6"rr€",a.
zam6wienia zal4czn4kwotE (za czqiic I, czqSc II, czg$i III

z w;'mogami opisu przedmiotu
IV):

zgodnie
i czESi

slownie........

.1. Termin realizacji umowy: od dnia 01.12.2a20 r. do 30.r r.202r r.
2' O$wiadczamy, 2e zaponnliSmy siE ze Specyfikacj4 Istotnych Warunk6w Zarnowienia i nie
, wnosimy do niej zasttzeiei oraz zdobyli$my koniecene informacje do prrygotowania oferfy.3. Termin platno$ci wynagrodzenia wJmosi 14 dni od dnia ztraeenia-fakru * 

" -
4' oSrviadczatrty, Le uwaiamy siQ za zwt4zanyeh niniejsz4 afert4 przez czas wskazany

w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia.
5' O6wiadczamy, 2e dy_sponujemy odpowiednim sprzqtem technicznym i irodkami crystorici

niezbEdnymi do prawidlowego w5-konania przedmioiu umowy.
6' O$wiadczamy, ie netlizuiemy przedmiof zam6wienia przy pomocy wlasnego personelu i pod

r'vlasryrn ladzorem, a osoby wykonuj4ce czynnorici w zakresii reatizacji p.r*inriot r zam6wienia
zatnrdnione bqd4 na pod'q1su/ie umowy o pracg w rozurnieniu przepis6w-urt**y z drtta 26 ezerwca

_ 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U .20L4 r.,paz. 1502 zpoLn. zm.)
7' Oswiadczamy, 2e podwykonawcom zanienamy powierzyc wykonanie nastgpuj4cych prac

wchodz4cych w zakres przedmiotu zarn6wienia:
a) zakres prac: .........

nazwa (firm) podwykonawc6w

b) zakres prac

nazwa (fi rm) podrvykonawc6w

8. Procentowa czgfc zam.wienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy: ... ... ... ... .....%
9. O$wiadczam, ie Wykonawca (odpowiednio podkre6li6)r):

JEST / NIE JEST mallm/*rednim przedsiqbiorc4,

f) Mikroprzedsigbiorca: za mikoprzedsigbiorcg uwaza sig przedsigbiorcg, kt6ry w co najmnie3 jednym z dw6ch
ostatoich lat olrrotowych zatrudnial sredniorocznie mniej nii 10 praiorvnikdw oraz osiqgnql roczny obr6t netto ze sprzeda-
zy towardw, wl, ob6w,.ushrg oraz operacji luransowych nieprzekraczaj4cy r6wnowarto$ci'w zlotych 2 milion6w 

"*o, 
t,U

rumy aktyw6rv jego bilarsu sPorzqdzonego na koniec jednego z tych iat nie przekroczyl-v rorttowartosci w zlotych 2 mi-
lionow euro (art.7 ustawy Prawo przedsigbiorc6w Dz.U . z.ZOLS r.,-poz. 646).
Maly przedsigbiorca: 

Qmal9s! przedsigbiorca uwaza sig przed,sigbiorca,'L16ry w co nEmniej jednym z dw6ch ostatrrich
iat obrotowych zatrudniat Sredniorocznie mniej niz so pracov"n*ow orai oriqgnal ro."ny oUroin"tto ze sprzedazy towa-
r6w, wyrob6rv i uslug oraz z operaeji finansowvch n{eprzek,raczaj4cy r6wnowartoSci w zlotych 10 milion6*.eruq 1ub
sumy aktyw6w jego bilansu sp<xz4dzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyly r6wnowartosci w zlotvch l0 nri-
!no1v yo (a-*7 qstawy Prawo przedsigb iorcnw Dz.Il. 220 l g r., por. SqAl
Sredni przedsigbiorca: za- SreJniego przedsigbiorcg uwaza sig przedsigbiorca, kt6ry w co najluriej jednyrn z dw6ch ostat-
tnclr lat ob|otowych zatrudrid: sredniorocznie rmriej niz 250 pracorvnik6w oiaz osi4grrql roczny obr6t netlo ze spuulaay
towm6w, w1'rob6w i ushrg oraz z operacji finalsouych uepnebaczaj4cy rdx'nouario$ci w zloiych 50 nrilionow euro, luL
surny ak[w6w jego bilansu sporz4dzonego na konilc jedneso z tych iat rle prz-ekroczyly r6r,vnoivartofci rv z]otych 43 mi -
lin6w eruo (art.7 ustary Prawo przedsigbiorcow Dz.U . zZA{S,'por. 6y';S1.

lf. OSwiadczam,2e wypelnilem obowiqzki informacyjne przewidziane w art. 13lub art. 14 RODO2)
wcbec osab fi'zycznych, od kt6rych dane osobowe bezpo$rednio lub podrednio pozyskalepr w celu
ubiegania siE o udzielenie zam6rvienia publicznego w niniejszFn postqpowaniu.

2) *ozponqdzenie Parlarnentu Europejskiego i Ra<lv ({lE) 2ar6l67g z dnia 27 kwietn ia 2016 r.w sprawie ochrony os6b tizycznych
w zwiqzku z przetwarzanietn danych oscbowych i_w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz ucllenia dyrektylvy
95/46/wE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz.U. w L tlg z \q.}s.zorr, sr ii.

lLo$wiadcryy, 2e w okresie trwania umowy bqdziemy posiadad aktualne ubezpieczenie od
odpowiedzialno(ci clwilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej obejmuj4cej
przedmiot zam6wienia i przedloiymy umowq ubezpieczeniowq na iadame2a*awiaj4cego.

t4
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|2'Zobowiqzajemy siE do zawarcia pisemnej ymolvy zgodnie z dol4czonym ,Brojektem umowy',
przedstawionymi przez zarnatnraj4cego w zal4czniku ir 6 w terminie i miejscu #*arat1* prg2
Zamawiaj4cego.

lj.Zabowi4zujemy sig do nie_ujawniania jakichkolwiek informacji po4,skanych w toku postgpowania
o zam6wienie publiczne lub realizacji zam6wienia w przypadku 

"ytoru 
t*r"j oferty.

/4'oswiadczamy, ie oferta nie zawiera / zawiera twtasciwe podkre$lii) ;nforirrac3i staaowi4cych
pjgnnicq przedsiEbiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Informacje takie zawarte s4 w nastgpuj4cych dokumentach:

Zal4czniki do ninieiszei ofertv :

1)

2)
3)
Oferta zastala zloianana,........ ponumerowanych stronaeh

Podpis

(wykonawca hb ;;#;; p;;;J-,"*i*i*i riivro**.vt

l5


