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)Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36): 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR


Załącznik nr 1.2 do SIWZ 
FORMULARZ OFERTOWY
Pakiet 2
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,  pn. Usługa sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,znak sprawy AEZ/S-117/2017,

	Wykonawca


Nazwa i adres....................................................................................................................................
NIP/PESEL.................................................................. REGON........................................................ 
      reprezentowany przez........................................................................................................................
                                      (należy podać imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Nr rachunku bankowego ......-............-............-............-............-............-............
Tel....................................................... Fax:.......................................................................................
e-mail:................................................................................................................................................
Informacja o przedsiębiorstwie1): mikroprzedsiębiorstwo / małe  przedsiębiorstwo / średnie przedsiębiorstwo (należy podkreślić właściwą odpowiedź)
2.	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-117/2017,
      Pakiet 2 
	Centrum Biostruktury - ul. Chałubińskiego 5,
Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka - ul. Chałubińskiego 5,
Budynek Instytutu Medycyny Społecznej - ul. W. Oczki 3,
Zakład Biologii Medycznej - ul. Nowogrodzka 73,
Budynek Domu Medyków - ul. W. Oczki 1a,
Zakład Geriatrii oraz Zakład Nauczania Anestezjologii  i Intensywnej Terapii  - ul. W. Oczki 4,
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego - ul. W. Oczki 6,
Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej - ul. Nowogrodzka 59,
Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej ul. Nowogrodzka 59,
Budynek Zakładu Medycyny Sądowej - ul. W. Oczki 1,
Aula im. Prof. W. Grzybowskiego wraz z salą seminaryjną i WC, ul. Koszykowa 82a
Budynek przy ul. Emilii Plater 21,
	Centrum Dydaktyczne - ul. Ks. Trojdena 2a,
Rektorat - ul. Żwirki i Wigury 61,
Wydział Farmaceutyczny - ul. Banacha 1 
Blok F - ul. Banacha 1a,
Budynek Medycyny Katastrof - ul. Żwirki i Wigury 81a i Budynek ZIAM - ul. Żwirki i Wigury 81,
Logistyka i Wydawnictwa - ul. Pawińskiego 3,
Zwierzętarnia - ul. Pawińskiego 3c,
Centrum Biblioteczno-Informacyjne - ul. Żwirki i Wigury 63,
	  Budynek CePT – ul. Banacha 1b, z wyłączeniem laboratorium, o którym mowa w Pakiecie nr 3.
Budynki przy ul. Marszałkowskiej 24/26 i przy Litewskiej 14/16,
Budynek przy ul. Działdowskiej 1,
Budynek przy ul. Dalibora 1.

	oferujemy wykonanie zamówienia, wyszczególnionego co do rodzaju i liczby w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2.2 oraz Opisie przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik 3.2 do SIWZ za cenę:  
netto zł:.................. (słownie zł.......................................................................................)
	podatek VAT - .........%  w kwocie .................... zł. (słownie zł:…...............................)
brutto zł ..................(słownie zł:.....................................................................................)
ustaloną na podstawie kalkulacji szczegółowej zawartej w Załączniku nr 2.2. 
Oświadczamy, że:
	w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
	uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 60 dni;
	zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;
	akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy; 
	zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego;
	oświadczamy, że zamierzamy powierzyć wykonanie: ......................................................... (należy określić zakres powierzonej części zamówienia), firmie ....................................... (nazwa i dane adresowe podmiotu).

(Uwaga! Niniejszy punkt należy wypełnić w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w części IX i XII  SIWZ lub nie wpisywać nic jeżeli nie dotyczy)
	dane zawarte w przedstawionych zaświadczeniach i wyciągu z rejestru stwierdzające stan prawny firmy są aktualne na dzień złożenia oferty;
	Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail oraz przyjmujemy do wiadomości, że potwierdzeniem odbioru tej informacji będzie dowód transmisji danych z faksu lub potwierdzenie wysłania informacji pocztą elektroniczną;
	Jednocześnie zobowiązujemy przed zawarciem umowy dopełnić formalności określonych w ust. 4 części XXXI SIWZ.
	Ofertę składamy na ……….. kolejno ponumerowanych stronach.
	Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:
	Formularz cenowy                   -  str. ….

………………………………………………………….str…………..

......................................., dnia ..............................	
					................................................................
(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)

