
 

 

 

 

DE-WZP.261.1.2019.JJ.1      Warszawa, 2019-01-25 
 
 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na świadczenie usług sprzątania w obiekcie Ministerstwa 
Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-
WZP.261.1.2019.JJ. 

 
 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, dokonuje zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w Formularzu ofertowym, który stanowi 
załącznik nr 4 do SIWZ: 

 

• w oświadczeniu dotyczącym bezrobotnego (bezrobotnych) zmianie ulega zapis punktu 2 
oraz zdanie pod punktami 1 i 2: 

 

dotychczasowe brzmienie: 
 
„2) Oświadczam, że zatrudnię na podstawie stosunku pracy dodatkowo ponad jedną osobę 
……………..* osobę (osoby) bezrobotną w wymiarze co najmniej 1/2 etatu, która będzie 
bezpośrednio uczestniczyła w wykonywaniu zmówienia. 
 

*należy podać liczbę  
 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni oświadczenia z punktu 2), Zamawiający uzna, że 
Wykonawca zatrudni jedną osobę bezrobotną, zgodnie z oświadczeniem zawartym 
w punkcie 1)”; 

 

otrzymuje brzmienie: 
 
„2) Oświadczam, że zatrudnię na podstawie stosunku pracy, ponad wymagane w SIWZ 
minimum, tj. jedna osoba bezrobotna w wymiarze co najmniej 1/2 etatu, dodatkowo .........* 
osobę/(osoby) bezrobotną w wymiarze co najmniej 1/2 etatu, która będzie bezpośrednio 
uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia. 
 

*należy podać liczbę  
 

„W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni oświadczenia z punktu 2, Zamawiający uzna, że 
Wykonawca zatrudni jedną osobę bezrobotną, zgodnie z oświadczeniem zawartym 
w punkcie 1. W takiej sytuacji Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w ramach kryterium 
„Liczba zatrudnionych osób bezrobotnych uczestniczących w wykonywaniu zamówienia” na 
poziomie 0 punktów”. W przypadku, gdy Wykonawca wypełni oświadczenie w punkcie 2 
wpisując liczbę np. 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca zatrudni dwie osoby bezrobotne”; 
 

• w oświadczeniu dotyczącym stałego koordynatora jakości zmianie ulega zapis punktu 2 oraz 
zdanie pod punktami 1 i 2: 

 
dotychczasowe brzmienie: 
„2) Oświadczam, że skieruję do realizacji zamówienia stałego koordynatora jakości, który 

będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego sprawdzać jakość 
wykonywanej usługi ……………..* razy w miesiącu. 
 

*należy podać liczbę  
 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni oświadczenia z punktu 2), Zamawiający uzna, 
że Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia stałego koordynatora jakości, który 
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będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego sprawdzać jakość 
wykonywanej usługi 1 raz w miesiącu, zgodnie z oświadczeniem zawartym w punkcie 
1)”; 

 
otrzymuje brzmienie: 
„2) Oświadczam, że skieruję do realizacji zamówienia stałego koordynatora jakości, który, 

ponad wymagane w SIZW minimum, tj. 1 raz w miesiącu, będzie osobiście wraz z 
wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego sprawdzać jakość wykonywanej usługi 
……………..* razy w miesiącu. 

 

*należy podać liczbę  
 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni oświadczenia z punktu 2, Zamawiający uzna, że 
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia stałego koordynatora jakości, który będzie 
osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego sprawdzać jakość 
wykonywanej usługi 1 raz w miesiącu, zgodnie z oświadczeniem zawartym w punkcie 1. W 
takiej sytuacji Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w ramach kryterium „Organizacja 
kontroli jakości sprzątania poprzez zapewnienie przez Wykonawcę stałego koordynatora 
sprawdzającego jakość wykonywanej usługi” na poziomie 0 punktów. W przypadku, gdy 
Wykonawca wypełni oświadczenie w punkcie 2 wpisując liczbę np. 1, Zamawiający uzna, że 
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia stałego koordynatora jakości, który będzie 
sprawdzać jakość wykonywanej usługi 2 razy w miesiącu”; 
 

• w oświadczeniu dotyczącym częstotliwości obustronnego mycia okien zmianie ulega zapis 
punktu 2 oraz zdanie pod punktami 1 i 2: 
 
dotychczasowe brzmienie: 
„2) Oświadczam, że usługę obustronnego mycia okien o powierzchni 4035 m2 wraz z ramą, 

ościeżnicą i parapetem wykonam ………….* razy w roku. 
 

*należy podać liczbę  
 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni oświadczenia z punktu 2) Zamawiający uzna, że 

Wykonawca wykona usługę obustronnego mycia okien o powierzchni 4035 m2 wraz z ramą, 

ościeżnicą i parapetem trzy razy w roku, zgodnie z oświadczeniem zawartym w punkcie 1)”; 
 

otrzymuje brzmienie: 
„2) Oświadczam, że usługę obustronnego mycia okien o powierzchni 4035 m2 wraz z ramą, 

ościeżnicą i parapetem, ponad wymagane w SIWZ minimum, tj. trzy razy w roku, 
wykonam ………….* razy w roku. 

 

*należy podać liczbę  
 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni oświadczenia z punktu 2 Zamawiający uzna, że 
Wykonawca wykona usługę obustronnego mycia okien o powierzchni 4035 m2 wraz z ramą, 
ościeżnicą i parapetem trzy razy w roku, zgodnie z oświadczeniem zawartym w punkcie 1. 
W takiej sytuacji Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w ramach kryterium „Częstotliwość 
obustronnego mycia okien wraz z ramą, ościeżnicą i parapetem” na poziomie 0 punktów. W 
przypadku, gdy Wykonawca wypełni oświadczenie w punkcie 2 wpisując liczbę np. 1, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona usługę obustronnego mycia okien o powierzchni 
4035 m2 wraz z ramą, ościeżnicą i parapetem cztery razy w roku”. 
 

Zamawiający załącza do niniejszego pisma załącznik nr 4 do SIWZ - formularz ofertowy, 

uwzględniający powyższe zmiany. 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

Wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla 
wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

OFERTA 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 
al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na 
Świadczenie usług sprzątania w obiekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. 
Szucha 25 w Warszawie. Znak sprawy: DE-WZP.261.1.2019.JJ.   

A. DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..……………. 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….……… 

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

Adres:………………………………………………………………………………………………………..……. 
…………………………………………………………………………………………………………………...… 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.……………………………………………………… 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 
postępowaniem: e-mail    ……………………………………………………………..… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……...…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

B. CENA BRUTTO OFERTY ORAZ DEKLARACJE WYKONAWCY: 

Niniejszym oferuję realizację zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO : 

CENA OFERTOWA brutto (za 12 miesięcy 
świadczenia usług): 

 

……………………………………….…… 

Słownie złotych: …………..…………… 
……………………………………………… 

* CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające 
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. 
 

Oświadczenie dotyczące bezrobotnego (bezrobotnych):  
 

1) Oświadczam, że zgodnie z Wymaganymi Zamawiającego określonymi w SIWZ, zatrudnię 
na podstawie stosunku pracy jedną osobę bezrobotną w wymiarze co najmniej 1/2 etatu, 
która będzie bezpośrednio uczestniczyła w wykonywaniu zmówienia; 
 

2) Oświadczam, że zatrudnię na podstawie stosunku pracy, ponad wymagane w SIWZ 
minimum, tj. jedna osoba bezrobotna w wymiarze co najmniej 1/2 etatu, dodatkowo .........* 
osobę/(osoby) bezrobotną w wymiarze co najmniej 1/2 etatu, która będzie bezpośrednio 
uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia. 

*należy podać liczbę  
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W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni oświadczenia z punktu 2, Zamawiający uzna, że 
Wykonawca zatrudni jedną osobę bezrobotną, zgodnie z oświadczeniem zawartym w punkcie 1. 
W takiej sytuacji Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w ramach kryterium „Liczba 
zatrudnionych osób bezrobotnych uczestniczących w wykonywaniu zamówienia” na poziomie 0 
punktów. W przypadku, gdy Wykonawca wypełni oświadczenie w punkcie 2 wpisując liczbę np. 
1, Zamawiający uzna, że Wykonawca zatrudni dwie osoby bezrobotne. 
 

Oświadczenie dotyczące stałego koordynatora jakości: 
 

1) Oświadczam, że zgodnie z Wymaganymi Zamawiającego określonymi w SIWZ, skieruję do 
realizacji zamówienia stałego koordynatora jakości, który będzie osobiście wraz z 
wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego sprawdzać jakość wykonywanej usługi 1 raz w 
miesiącu; 

 

2) Oświadczam, że skieruję do realizacji zamówienia stałego koordynatora jakości, który, ponad 
wymagane w SIZW minimum, tj. 1 raz w miesiącu, będzie osobiście wraz z wyznaczonym 
pracownikiem Zamawiającego sprawdzać jakość wykonywanej usługi ……………..* razy w 
miesiącu. 

 

*należy podać liczbę  
 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni oświadczenia z punktu 2, Zamawiający uzna, że 
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia stałego koordynatora jakości, który będzie 
osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego sprawdzać jakość wykonywanej 
usługi 1 raz w miesiącu, zgodnie z oświadczeniem zawartym w punkcie 1. W takiej sytuacji 
Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w ramach kryterium „Organizacja kontroli jakości 
sprzątania poprzez zapewnienie przez Wykonawcę stałego koordynatora sprawdzającego jakość 
wykonywanej usługi” na poziomie 0 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca wypełni 
oświadczenie w punkcie 2 wpisując liczbę np. 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca skieruje do 
realizacji zamówienia stałego koordynatora jakości, który będzie sprawdzać jakość wykonywanej 
usługi 2 razy w miesiącu. 
 

Oświadczenie dotyczące częstotliwości obustronnego mycia okien: 
 
1) Oświadczam, że zgodnie z Wymaganymi Zamawiającego określonymi w SIWZ, usługę 

obustronnego mycia okien o powierzchni 4035 m2 wraz z ramą, ościeżnicą i parapetem 
wykonam trzy raz w roku; 

 

2) Oświadczam, że usługę obustronnego mycia okien o powierzchni 4035 m2 wraz z ramą, 
ościeżnicą i parapetem, ponad wymagane w SIWZ minimum, tj. trzy razy w roku, wykonam 
………….* razy w roku.  

 
*należy podać liczbę  

 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni oświadczenia z punktu 2 Zamawiający uzna, że 
Wykonawca wykona usługę obustronnego mycia okien o powierzchni 4035 m2 wraz z ramą, 
ościeżnicą i parapetem trzy razy w roku, zgodnie z oświadczeniem zawartym w punkcie 1. W takiej 
sytuacji Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w ramach kryterium „Częstotliwość obustronnego 
mycia okien wraz z ramą, ościeżnicą i parapetem” na poziomie 0 punktów. W przypadku, gdy 
Wykonawca wypełni oświadczenie w punkcie 2 wpisując liczbę np. 1, Zamawiający uzna, że 
Wykonawca wykona usługę obustronnego mycia okien o powierzchni 4035 m2 wraz z ramą, 
ościeżnicą i parapetem cztery razy w roku. 
 

OŚWIADCZENIA: 

1) Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/com obejmuje (jeżeli 
dotyczy): 
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……………………………………………………………………… podwykonawcą tej części będzie: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(Wpisać nazwę i dane adresowe) 

Brak wpisów powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez 
udziału podwykonawców. 

2) zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Istotnymi 
Postanowieniami Umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich 
zawarte; 

3) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz w Istotnych 
Postanowieniach Umowy; 

4) w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

5) uważam się związany niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie 
z tym dniem); 

6) akceptuję, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi na zasadach opisanych 
w istotnych postanowieniach umowy;  

7) Oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartą na stronach ……………. (oświadczenie 
w tym zakresie w załączeniu). Brak wypełnienia oznacza, że oferta nie zawiera tajemnicy 
przedsiębiorstwa. 

8) Oświadczam, iż jestem świadomy, że brak wskazania w sposób jednoznaczny, które 
informacje podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub brak uzasadnienia  
zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz z wykazaniem spełnienia 
podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia (nie później niż 
w chwili składania informacji Zamawiającemu), może spowodować nie uznanie przez 
Zamawiającego prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez 
obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku 
Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne 
szkody powstałe w związku z ujawnieniem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa osobom trzecim. 

9) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO1  
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 
w celu ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.*** 

(***W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

C. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego; 

2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 
umowy jest ......................................................... e-mail: ………….....……….….tel./fax: 
......................……… 
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D. KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWA WYKONAWCY*):  

…………………………………………………………………………………………………………  

(*wpisać: mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo, w przypadku konsorcjum proszę wpisać dla 
każdego z konsorcjantów odrębnie) 

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, 
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36):  

 mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln. EUR; 

 małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln. EUR; 

 średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 
przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR. 

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo Wykonawcy nie zalicza się do żadnej z powyższych kategorii 
należy wpisać „duże“. 

E. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ................................................................................................................................................. 

2) .................................................................................................................................................... 

3) .................................................................................................................................................... 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 

    

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 
 


