
 
Mielec, 15 listopada 2021 r. 

 
 
4/MARR/2021 
 

ZMIANA TREŚCI SWZ 
 
Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
podstawowym pn. Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych 
oraz trenów zewnętrznych: utwardzonych i zielonych użytkowanych przez Agencję 
Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu   
 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień  
publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający  
wprowadza następujące zmiany w treści SWZ:   
 
I. W Tomie II SWZ „Wzór umowy” §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Strony ustalają, że usługi będące przedmiotem umowy, wykonywane będą w niżej 
wymienionych godzinach i przez niżej określoną liczbę osób: 

1) Usługi sprzątania pomieszczeń w obiekcie przy ul. Chopina 18 oraz terenów 
zewnętrznych  – od godz. 07:00 do godz. 15:00, przez 1 osobę do wykonywania 
przedmiotowej usługi; 

2) Usługi sprzątania pomieszczeń w obiekcie przy ul. Wojska Polskiego 3  oraz terenów 
zewnętrznych – od godz. 07:00 do godz. 15:00, przez 1 osobę do wykonywania 
przedmiotowej usługi; 

3) Usługi sprzątania pomieszczeń w obiekcie przy ul. Wojska Polskiego 9  oraz terenów 
zewnętrznych – od godz. 07:00 do godz. 15:00, przez 2 osoby do wykonywania 
przedmiotowej usługi.” 

II. W Tomie III SWZ Opis przedmiotu zamówienia” rozdz.VI „Personel Wykonawcy” ust. 4 
otrzymuje brzmienie:  

„4. Realizacja usługi będzie odbywała się przez następująca ilość osób: 
1) obiekt przy ul. Chopina 18 - 1 osobę do wykonywania przedmiotowej usługi, 
2) obiekt przy ul. Wojska Polskiego 3 – 1 osobę do wykonywania przedmiotowej usługi, 
3) obiekt przy ul. Wojska Polskiego 9 - 2 osoby do wykonywania przedmiotowej usługi.” 

 
III. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 19 listopada 2021 r., godziny 

pozostają bez zmian; w związku z powyższym w Rozdziale I SWZ w Instrukcji dla 
wykonawców:  

a) w pkt. XVII ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj.  do  

dnia  18  grudnia  2021  roku.  Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna  się  wraz z 
upływem terminu składania ofert.”   

b) w pkt.  XVIII ust. 1 i ust. 2 otrzymują następujące brzmienie:   
„1. Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal, o którym mowa w rozdziale XIII niniejszej IDW, do 

dnia 19 listopada 2021 roku, do godziny 09:00. 
2. Otwarcie ofert następ w dniu 19 listopada 2021 roku, o godzinie 10:00.” 
   
IV. W załączeniu  Zamawiający  przekazuje zmieniony  Formularz Ofertowy  –  zmiana dotyczy 

terminu związania ofertą. 
 
 
 
 
 
 



załącznik nr 1 do IDW, stanowiącej Rozdział I SWZ 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 

ul. Chopina 18 

39-300 Mielec 

 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym z możliwością przeprowadzenia fakultatywnych negocjacji, zgodnie art. 275 pkt 

2) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych – dalej zwaną ustawą 

Pzp - pn. 

 

 

Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz trenów 

zewnętrznych:  utwardzonych i zielonych użytkowanych przez Agencję Rozwoju 

Regionalnego MARR S.A. w Mielcu 

 

 

MY NIŻEJ PODPISANI: 

 

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

 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

Nazwa (firma): ……………………………………………………………………………………. 

Dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców: ………………………………………………….. 

Województwo: …………………………………………………………………………………….. 

NIP: ………………………………………………………………………………………………… 

REGON: …………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………... 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………… 

Adres skrzynki ePUAP: ………………………………………………………………………….. 

Imię i Nazwisko osoby do kontaktu: ……………………………………………………………. 

 

 (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) 

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 

Warunków Zamówienia. 

 

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ………………  złotych 

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

 

3. OŚWIADCZAMY, że wybór naszej oferty: 



 nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie 

z ustawą o podatku od towarów i usług* 

 będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie 

z ustawą o podatku od towarów i usług. W związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego 

powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku:* 

--------------------------------                          ---------------------------------- 

--------------------------------                          ---------------------------------- 

                     Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi                                       Wartość 

 

4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym 

w Rozdziale VII IDW, stanowiącej Rozdział I SWZ.  

 

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz 

wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się 

za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

 

7. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków, Zamówienia tj. 

przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert – do dnia 18 grudnia 2021 roku.  

 

8. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z definicjami zawartymi w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 

6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców jestem/śmy mikroprzedsiębiorcą/ małym 

przedsiębiorcą/ średnim przedsiębiorcą/dużym przedsiębiorcą*. 

 

9. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców  

w następującym zakresie usług:* 

1) Zakres usług: 

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

Wartość/procentowy udział: 

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

Firma podwykonawcy: 

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

 

2) Zakres usług: 

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

Wartość/procentowy udział: 

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

Firma podwykonawcy: 

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

 

 

10. OŚWIADCZAMY, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art.57 ustawy Pzp powołujemy się na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Pzp na zasoby podmiotów wskazanych poniżej: 

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

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

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



Nazwa podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca 

 

i deklarujemy, że wskazane powyżej podmioty udostępniające nam zdolności w zakresie 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi, do których 

wymagane są te zdolności. 

 

11. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 

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

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

Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja 

 

12. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte w załączniku o nazwie ………………. 

- stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i nie mogą być one udostępniane. 

 

13. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, określonymi  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

14. INFORMUJEMY, że oświadczenia/dokumenty wskazane poniżej: 

1) ………………………………………………………………………………………………; 

2) ………………………………………………………………………………………………. 

 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, ponieważ stanowią załącznik do protokołu 

postepowania pn. ………………………… lub dotyczą zamówienia realizowanego przez nas 

wcześniej na rzecz Zamawiającego. 

 

15. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) ………………………………………………………………………………………………; 

2) ………………………………………………………………………………………………. 

 

16. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy/łem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy/łem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu2. 

 

* - niepotrzebne skreślić     

                                                 
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); 
2 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). 


