
  

 

Oznaczenie sprawy: ZP/2/WAG/2012                               Załącznik nr 1 do Siwz  

 

Formularz Oferty  

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
1
 

 

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

 

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

Osoba/y wskazana/e do kontaktów z Zamawiającym:  

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

Telefony: .............................................................................................................................  

Faks: .....................................................................................................................................  
Należy wpisać numer faksu pod, który Zamawiający może kierować korespondencję 

 

 

OFERTA  
 

dla  Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

Skwer Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego Prymasa Polski 9  

01-015 Warszawa  

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na: „świadczenie usług ochrony na potrzeby KRRiT”. 

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: Siwz), zgodnie z zamieszczonymi tam zapisami 

i na warunkach określonych we wzorze umowy, za łączną cenę brutto (wraz z należnym 

podatkiem VAT):  

..................……...................................... zł (słownie:…………………………………..). 

Na wyżej podaną cenę oferty brutto składa się: 

Lp. 
Opis 

 

Liczba roboczogodzin 

(2pracowników x 24 h 

x 731 dni)   

(a)  

stawka za 

1 godz. 

netto PLN  

(b) 

Wartość 

zamówienia 

netto 

PLN  

(a x b) 

Wartość 

podatku 

VAT 

23% 

PLN  

(c) 

Wartość 

zamówienia  

brutto 

PLN 

(a x b) +(c) 

1. 

Pracownicy chroniący 

obiekt  

 

35 088     

OGÓŁEM CENA OFERTY BRUTTO ZA OKRES 24 miesięcy 

………… 

                                                 
1
 w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również 

Pełnomocnika 



  

 

 

 

2. Oświadczamy, że cena ofertowa podana powyżej jest stała w okresie realizacji 

zamówienia, a także, że obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do 

zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych we wzorze 

umowy. Wynagrodzenie będzie płatne stosownie do zapisów wzoru umowy, w terminie 

i na zasadach tam określonych.  

3. Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia zgodnie z terminami 

określonymi we wzorze umowy.  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i sprawdziliśmy Siwz wraz z załączonymi do niej 

dokumentami. Uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do 

przygotowania oferty, oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie 

mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przyjmujemy przekazane dokumenty bez 

zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie 

z warunkami w nich zawartymi.  

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, wraz z 

załącznikami, załączonymi do Siwz i akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy 

się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy zawierającej wyżej 

wymienione postanowienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. W przypadku wyboru naszej Oferty, zobowiązujemy się do wniesienia – przed 

podpisaniem umowy – Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wysokości 10% 

łącznej ceny ofertowej brutto, na warunkach i w sposób określony we wzorze umowy 

i Siwz oraz przedstawienia oryginału polisy potwierdzającej, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z usługami ochrony osób i mienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 złotych. 

7. Oświadczamy, że oferta jest dla Nas wiążąca przez okres 30 dni od daty ustalonej na 

złożenie oferty.  

8. Przedmiot zamówienia powierzymy wykonawcom w części/częściach: 

a)…………………………………….
2
, 

b)…………………………………, 

c)…………………………. 

 

 

 

 
…………………………………………. 

(miejscowość i data) 

……………….………………………………. 

(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
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Instrukcja wypełniania – wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach z zastrzeżeniem 

przypisu nr 2  

                                                 
2
 Wypełnia wykonawca powierzający część działań podwykonawcy. 

3
 w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy 


