
 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

ZP/10/ /11 

 

 

 

 

FORMULARZ   OFERTOWY 

 

na : usługi pralnicze dla  Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim  

 

1) Nazwa ( firma ) oraz adres Wykonawcy . 

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

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

    NIP : …............................................................................................................................................................. 

    REGON : …...................................................................................................................................................... 

    Numer rachunku bankowego : …..................................................................................................................... 

2) Oferujemy realizację zamówienia publicznego będącego przedmiotem przetargu w następujących wartościach : 

- cena jednostkowa usługi netto ( cena jednostkowa wykonania usługi za 1 kg bielizny) wynosi …................  zł 

słownie : …...................................................................................................................... 

-stawka podatki VAT..........% wartość podatku VAT …..........................................zł 

-cena jednostkowa usługi brutto ( cena jednostkowa wykonania usługi za 1 kg bielizny ) wynosi ….................zł  

 słownie : …......................................................................................................................  

3) Zamówienie realizowane będzie od dnia: 01.01.2012 r. do dnia: 31.12.2012r. 

4) Oświadczam , że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę 

do nich nich żadnych zastrzeżeń. 

5) Załącznikami do niniejszego formularza oraz oferty stanowiącymi integralną część oferty są : 

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

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

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

 

 

Miejscowość …..............................................dnia …....................................20.............roku. 

 

 

 

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

( pieczęć i podpisy osoby uprawnionej do składania 

  oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

                                                                                                                  Załącznik nr 2 do SIWZ 



ZP/10/11 

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                       

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O SPEŁNIANIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : 

USŁUGI PRALNICZE DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

I. Zamawiający: 

DOM  POMOCY  SPOLECZNEJ 

W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

ul. Żwirki 5/7 

97 300 PIOTRKÓW  TRYB. 

pow. Piotrków Tryb. 

woj. łódzkie 

II. Wykonawca : 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 

 

L.P. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

   

 
III. Oświadczam(y) że: 

Stosownie do treści art 44 w zw. Z art 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych ( Dz.U.z 2010r., nr 113,poz. 759 z póź.zm.): 

Spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : 

USŁUGI PRALNICZE DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam(y) niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję (my) potencjałem technicznym, osobami 

zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

3. znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia ; 

4. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podst. przesłanek 

zawartych w art. 24 ust. 1-2 -ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

IV. Podpis (y) ; 

 

L.P. Miejscowość i data Nazwa(y) wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 

wykonawcy (ów 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 



                                                                                                                                                   ZP/ 10  /11 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O  NIEPODLEGANIU  WYKLUCZENIU  Z  POSTĘPOWANIA 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : 

USŁUGI PRALNICZE DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

1. Zamawiający: 

DOM  POMOCY  SPOLECZNEJ 

W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

ul. Żwirki 5/7 

97 300 PIOTRKÓW  TRYB. 

pow. Piotrków Tryb. 

woj. łódzkie 

 

2. Wykonawca : 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 

 

L.P. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

   

 
3. Oświadczam(y), że:  

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że nie podlegam/nie podlegamy 

wykluczeniu z ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:  

1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 

szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania;  

1a) Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 

publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialności, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej 

nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co 

najmniej 5% wartości umowy;  

2) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;  

3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  



7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  

10) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że 

udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do 

Wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;  

11) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub terminie, o 

którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;  

12) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;  

13) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22; 

 

 

 

 

4. Podpis (y) ; 

 

L.P. Miejscowość i data Nazwa(y) wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 

wykonawcy (ów) 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
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OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O NIE ZALEGANIU Z OPŁACANIEM  PODATKÓW, OPŁAT ORAZ 

SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE I SPOŁECZNE 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : 

USŁUGI PRALNICZE DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

1. Zamawiający: 

DOM  POMOCY  SPOLECZNEJ 

W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

ul. Żwirki 5/7 

97 300 PIOTRKÓW  TRYB. 

pow. Piotrków Tryb. 

woj. łódzkie 

 

2. Wykonawca : 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 

 

L.P. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

   
 

3.W imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, że nie zalegam/ nie zalegamy w płatnościach 

wobec ZUS / KRUS, Urzędu Skarbowego i Gminy. 

 

4. Podpis (y) ; 

 

L.P. Miejscowość i data Nazwa(y) wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 

wykonawcy (ów) 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

                                                                                                                                           ZP/10 /11 



 

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : 

USŁUGI PRALNICZE DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

1. Zamawiający: 

DOM  POMOCY  SPOLECZNEJ 

W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

ul. Żwirki 5/7 

97 300 PIOTRKÓW  TRYB. 

pow. Piotrków Tryb. 

woj. łódzkie 

 

2. Wykonawca : 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 

 

L.P. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

   

 
3.Oświadczam(y) że: 

wykonałem(wykonaliśmy) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia o 

podobnym charakterze z niniejszym zamówieniem i wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto ( wraz z 

podatkiem VAT ). 

Nazwa i adres 

zamawiającego 

Wartość zamówienia 

wykonanego przez 

Wykonawcę 

Miejsce wykonania 

zamówienia oraz 

zakres zamówienia 

                   Czas realizacji 

początek-                       koniec 

miesiąc                          miesiąc 

rok                                  rok 

1 2 3 4 5 

     

     

 
Załączam(y) dokumenty, potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień ( referencje) 

4. Podpis (y) ; 

 

L.P. Miejscowość i data Nazwa(y) wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 

wykonawcy (ów) 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ 
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WZÓR 

Umowa Nr  /ZP/ 10  /11 

 

Zawarta w dniu ….......................... 2011r. w Piotrkowie Tryb. pomiędzy: 

Domem Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. ul. Żwirki 5/7  

reprezentowanym przez: 

Dyrektora  - Panią mgr Violettę Bielawską 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM , a : 

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

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

reprezentowanym przez: 

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

 zwanym dalej DOSTAWCĄ. 

§ 1 

1.Podstawę zawarcia umowy stanowi przetarg nieograniczony. 

2. Strony zgodnie ustalają, że Dostawca zaakceptował bez zastrzeżeń warunki przetargu,  Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz ze wzorem umowy. 

3. Wypełniony przez Dostawcę formularz ofertowy stanowi  integralną część umowy. 

 

§ 2 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług pralniczych bielizny pościelowej ( 

prześcieradła, poszwy, poszewki, podkłady ) , ręczników, kocy, narzut, poduszek, kołder,jaśków, materacy, 

ścierek w ilości ok. 2000kg miesięcznie. 

Zakres usługi obejmuje : pranie, dezynfekcję,suszenie, maglowanie,prasowanie,drobne naprawy krawieckie. 

1.Odbiór rzeczy do prania i dostarczanie asortymentu wypranego odbywać się będzie transportem i na koszt 

Wykonawcy,od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-10.00. 

2.Czas wykonania usługi pralniczej od momentu odbioru od Zamawiającego pościeli i innych materiałów 

przeznaczonych do prania nie może przekroczyć 48 godzin. 

3.Brudne rzeczy do prania odbierane będą z DPS w workach lub w innych opakowaniach wcześniej 

dostarczonych przez Wykonawcę  w obecności obu stron za odpowiednim pokwitowaniem. 

4.Wykonawca dostarczy odpowiednie formularze w celu ustalenia ilości odbieranych i dostarczanych rzeczy do 

prania. Wykonawca kwituje wagę odebranych i dostarczonych rzeczy do prania. 

5.Czysta bielizna pościelowa ( prześcieradła, poszwy, poszewki, podkłady ) , ręczniki, koce, narzuty, poduszki, 

kołdry,jaśki, materace i ścierki będą pakowane asortymentowo w folię, w sposób zabezpieczający przed 

zagnieceniem i wtórnym zanieczyszczeniem 

6.Cały asortyment oddawany do prania musi być prany zgodnie z wymogami sanitarnymi, dezynfekowany 

termicznie bądź chemicznie z uwzględnieniem zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. 

7.Cały asortyment przekazany do prania winien wrócić do Zamawiającego dokładnie ten sam pod rygorem kar 



finansowych określonych w § 6 . W formularzach przekazania brudnych rzeczy będzie odnotowana ilość 

poszczególnego asortymentu oznakowanego pieczęcią Zamawiającego, która będzie sprawdzana przy odbieraniu 

rzeczy upranych. 

8.W ramach usługi wykonywane będą drobne naprawy ( reperacja bielizny pościelowej,ręczników, koców, narzut, 

poduszek, kołder,jaśków, materacy, ścierek w zakresie zszycia rozerwań, przyszywania guzików ). 

9. Środki użyte do prania muszą posiadać odpowiednie świadectwa i atesty PZH. Wykaz wszystkich środków i 

preparatów użytych przez Wykonawcę do procesu prania wraz z dokumentami dopuszczającymi je do stosowania 

zostały dołączone do oferty przetargowej.        

   

§3 

 

Ogólna wartość zamówienia  wynosi netto ….................zł ( słownie:...........................................   )  

brutto wraz z podatkiem VAT : …....................zł ( słownie : …......................................................) 

 

§ 4  

 

1. Za wykonanie  usług określonych w § 2 Wykonawca nalicza comiesięczne wynagrodzenie w oparciu o ilości 

wypranej bielizny i ceny jednostkowej zgodnie ze złożoną przez Wykonawce ofertą 

- cena jednostkowa usługi netto ( cena jednostkowa wykonania usługi za 1 kg bielizny) wynosi …................  zł 

słownie : …...................................................................................................................... 

-stawka podatki VAT..........% wartość podatku VAT …..........................................zł 

-cena jednostkowa usługi brutto ( cena jednostkowa wykonania usługi za 1 kg bielizny ) wynosi ….................zł  

 słownie : …......................................................................................................................  

 

§ 5 

 

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonanych usług pralniczych, Wykonawca wystawiał będzie fakturę VAT. 

Faktury będą wystawiane jeden raz w miesiącu tj. na koniec każdego miesiąca. 

2. Zapłata należności nastąpi przelewem z konta Zamawiającego w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury 

na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

 

§ 6 

 

Strony postanawiają, że obowiązujące je formy odszkodowania stanowią kary umowne : 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

 za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 5% wynagrodzenia umownego 

określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki 

 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 3% wartości umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z powodu niewykonania lub nienależytego 



wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zagubienia 

powierzonego do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca pokrywa koszty ( ustalone  przez 

strony) uszkodzonego bądź zgubionego przedmiotu. 

3. Zamawiający może potrącić kary umowne  z naliczonego wynagrodzenia Wykonawcy . 

 

§ 7 

 Wykonawca nie może powierzyć wykonania świadczenia usług innej osobie prawnej lub fizycznej bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

§ 8 

 

1. Zmiany umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany dokonane 

w innej formie niż pisemna są nieważne. 

2. W przypadku niedotrzymania warunków umowy przez Wykonawcę  niniejsza umowa może być rozwiązana w 

trybie natychmiastowym. 

 

§ 9 

 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r. i może być wypowiedziana przez każdą ze 

stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia.  

 

§ 11 

 

 Spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd  

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 12 

 

 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

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

          Zamawiający                                                                             Dostawca 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


