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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – Formularz Oferty – usługa utrzymania czystości 

          
 
 

       (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

.......................................... 
Dane oferenta 

 

FORMULARZ OFERTY 

Dotyczy przetargu nr ewidencyjny 

na wykonanie zamówienia pn.:  

Usługa utrzymania czystości w PGE  Ekoserwis S.A. 

 organizowanego przez: 

PGE Ekoserwis S.A. 

Siedziba: Pl. Staszica 30, 50 -222 Wrocław 

Adres korespondencyjny: ul. Podmiejska 119 A, 44-207 Rybnik 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenach netto zgodnie z poniższą tabelą dla wybranych 
rejonów: 

Lp. Lokalizacja 

Powierzchni
a biur 

objętych 
usługą [m2] 

Cena 
netto 

usługi/ 
m-c 

[PLN] 

REJON 

1 Rybnik ul. Podmiejska 119 A, budynek dyrekcji 740,41  

I 

2 Rybnik ul. Podmiejska 67, budynek administracji 986,67  

3 Rybnik ul. Podmiejska 119A, kontenerowe zaplecze biurowe BHP 114,00  

4 Rybnik ul. Podmiejska 119A, budynek działu produkcji 121,68  

5 Rybnik ul. Podmiejska 119A, pawilon handlowy – dział remontów 58,00  

6 
Rybnik ul. Podmiejska teren PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik - 
T5 pomieszczenie socjalne 

16,70  

7 
Rybnik ul. Podmiejska teren PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 
– IMOS pomieszczenie socjalne 

28,80  

8 
Rybnik ul. Podmiejska teren PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 
– ZPR II pomieszczenie socjalne 

28,10  

9 
Rybnik ul. Podmiejska teren PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 
– TWK pomieszczenia biurowe + szatnia , łaźnia 

82,18  

10 
Rybnik ul. Podmiejska teren PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 
– ZPR I  pomieszczenie obsługi załadunku AC 

4,00  

11 
Rybnik ul. Podmiejska teren PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 
– ZPR II - pomieszczenie obsługi załadunku AC 

10,00  

12 
Rybnik ul. Podmiejska teren PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 
– kontener dyspozytorów 

10,20  

13 
Rybnik ul. Podmiejska teren PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 
– Laboratorium 

14,00  

14 Rybnik ul. Podmiejska 119 A, Instalacja produkcyjna Marini 13,00  
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Dodatkowo oferujemy świadczenie dodatkowej usługi zastępstwa za pracownika obsługi Zamawiającego 

podczas jego nieobecności w budynku dyrekcji przy ul. Podmiejskiej 119a w Rybniku będziemy realizować 

w cenie …………………………………………….. zł / roboczogodzina [netto] pracy z uwzględnieniem wszelkich 

dodatkowych kosztów. (pozycja do wypełnienia w przypadku złożenia oferty na Rejon I) 

 

2. My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie pkt. 5 SWZ oraz 

spełniamy warunki udziału w postepowaniu. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ), Projektem umowy oraz 

pozostałymi załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 

4. Wykonawca oświadcza, że mając na uwadze świadczenie wysokiej jakości usług z poszanowaniem 

przepisów prawa i obowiązujących norm międzynarodowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 

zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa pracy oraz norm prawa międzynarodowego 

regulujących wymagania dotyczące BHP,  przestrzegania w kontaktach z klientami zasad etycznych, 

szczególnie zasad szacunku dla człowieka oraz norm prawa regulujących zagadnienia ochrony środowiska. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ). 

6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy lub podane w ofercie dane są 

nieprawdziwe wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 

15 Rybnik ul. Podmiejska, Instalacja produkcyjna Skanska 28,00   

RAZEM 2255,74   

16 Wrocław, Plac Stasica 30, budynek administracji 298,00  

II 

17 
EC Wrocław ul. Łowiecka 24, pomieszczenie dyspozytora, 
pomieszczenia socjalne [Nastawnia odpopielania EC] 

90,59  

18 Wrocław ul. Kleczkowska, budynek nawęglania 661,00  

19 
Wrocław ul. Kleczkowska, pomieszczenia biurowe, port, waga, 
pompownia 

178,92  

RAZEM 1228,51   

20 EC Czechnica, Siechnice ul. Fabryczna 22, biuro i Biomasa 62,15  

III 
21 

EC Czechnica, Siechnice ul. Fabryczna 22, budynek nawęglania 
(młynownia) 

543,00  

RAZEM 605,15   

22 
Kamień k. Długołęki ul. Diamentowa 55, pomieszczenia biurowe, 
szatnie i  pomieszczenia socjalne 

490,00  IV 

RAZEM 490,00   

23 Kraków – składowisko ul. Na Niwach 1, pomieszczenia socjalne, szatnia 154,00  V 

RAZEM 154,00   
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8. Oświadczamy, że spełniamy warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów 

Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty 

ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy, osoby, przy pomocy, których 

będziemy świadczyć usługi będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz 

postanowień wyżej wymienionych dokumentów. 

10. Oświadczamy, iż zachowamy poufność danych uzyskanych w toku postępowania zakupowego. 

11. Zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych                                                      

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących 

przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia (ogólne rozporządzenie                         

o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

12. Znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych 

i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający 

dane osobowe na zlecenie administratora danych, 

13. Dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz w stosunku do 

Zamawiającego wynikających z przepisów o  ochronie danych osobowych i przepisów RODO, 

14. Przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w  celach związanych                             

z prowadzonym postępowaniem niepublicznym nr PGE Ekoserwis 2021/PN/18 

15. Zapoznaliśmy się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych – Załącznik nr 7 do SWZ. 

 

16. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

(1)  ....................................... 

(2)  ....................................... 

 

 

Data ..................................... 

 

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

( podpis osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

 

 


