
Załącznik  nr 5 do SIWZ 

…………………………………… 

       Pieczęć Wykonawcy 

……………………………………. 

                                                                                                miejscowość, data 

 

                                                   Formularz Oferty 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sprzątanie pomieszczeń Teatru Narodowego w 

Warszawie oraz terenów zewnętrznych przyległych do budynków Teatru 

Wykonawca: 

Nazwa firmy:………………………………………………………………………………… 

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

Adres firmy:………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu:……………………………... 

Adres e-mail:………………………………… 

Numer Fax:………………………………….. 

 

1. Przystępując do udziału w przedmiotowym postępowaniu, oferujemy  

a) Cena netto ……….+…….%  podatek VAT, cena brutto ……………..za 1m2 sprzątania 

pomieszczeń w budynkach Teatru przez jeden miesiąc x 10 963,88 (pow. sprzątana 

codziennie) x 24 miesiące, …………….………………………………………………….. 

Słownie ……………………………………………………………………………………. 

 

b) Cena netto ……….+…….%  podatek VAT, cena brutto ……………..za 1m2 sprzątania 

terenów zewnętrznych przez jeden miesiąc x 767,40 (pow. sprzątana codziennie) x 24 

miesiące…………….………………………………………………….., 

Słownie ……………………………………………………………………………………. 

 

c) Cena netto ………..+………% podatek VAT, cena brutto ……………za mycie 1m2 okna 

x 1478,71 (powierzchnia okien do mycia bez użycia technik alpinistycznych) x 4 (ilość 

wykonania usługi przez cały okres trwania umowy)……………..……………………….. 

Słownie ……………………………………………………………………………………. 

 

d) Cena netto……….. +………..% podatek VAT, cena brutto …………..za mycie 1m2 okna 

x 1128,09 (powierzchnia okien do mycia z użyciem technik alpinistycznych)  x 4 (ilość 

wykonania usługi przez cały okres trwania umowy),………………………………………… 

Słownie ………………………………………………………………………………………. 

 

e) Cena netto ……….+……. %  podatek VAT, cena brutto…………….. za 

jednorazową  krystalizację powierzchni marmurowych x 4 (ilość wykonania usługi przez 

cały okres trwania umowy), …………….………………………………………………….. 
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Słownie ……………………………………………………………………………………. 

 

f) Cena netto ……….+……. % podatek VAT, cena brutto ……………..za jednorazowe 

nakładanie warstw termoplastycznych akrylowych na wykładziny PCV x 4 (ilość wykonania 

usługi przez cały okres trwania umowy), …………….…………………………………… 

Słownie ……………………………………………………………………………………. 

g) Cena netto ……….+……. % podatek VAT, cena brutto …………….. za 

jednorazowe kompleksowe czyszczenie wykładzin dywanowych x 2 (ilość wykonania 

usługi przez cały okres trwania umowy), 

…………….………………………………………………….. 

Słownie ……………………………………………………………………………………. 

 

CENA OFERTY JEST SUMĄ CEN – OD PKT. 1 a) do 1g).  

Wykonawca jest zobowiązany do zsumowania cen usług   

podanych w pkt powyżej 

 

Cena Oferty :  

netto …………………. pln 

podatek VAT (23%) ................................... pln  

brutto……………………….pln 

(słownie złotych:…………………………………………………………………………) 

 

2. Wysokość kary umownej wynosi……….. PLN (Zamawiający wymaga aby kwota kary umownej 

mieściła się w przedziale: 500,00 PLN – 1500,00 PLN.). 

 

3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do zawarcia Umowy uwzględniającej 

postanowienia sformułowane w SIWZ. 

 

 

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

                                                                                               pieczęć i podpis Wykonawcy 


