

1

-3-

Nr postępowania: ZP/3/GDB/2018		     	Załącznik nr 2 do Regulaminu 


Formularz oferty 


Nazwa i adres Wykonawcy:  w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
NIP _______________________________ Regon ____________________________
Osoba/y wskazana/e do kontaktów z Zamawiającym: 
_____________________________________________, tel.: _______________________ 
Faks: _______________________________ 
e-mail: ______________________________
Należy wpisać numer faksu i adres poczty elektronicznej, pod które Zamawiający może kierować korespondencję


OFERTA 

dla 	Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Skwer kard.  S. Wyszyńskiego  9 
01-015 Warszawa 


Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, w obiekcie przy ul. Sobieskiego 101 w warszawie przez okres 12 miesięcy:

1.	Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w Regulaminie udzielenia zamówienia (dalej: „Regulamin”), na warunkach i w zakresie określonym we wzorze umowy, za cenę brutto Należy przenieść wartość oferty brutto z poz. 1E wyceny. ...................................... zł  (słownie złotych: …………………….), zgodnie z poniższą wyceną:

l.p.
Przedmiot zamówienia 

Cena ryczałtowa brutto za jedną roboczogodzinę 
Szacowana liczba roboczogodzin w okresie realizacji zamówienia

Wartość oferty brutto
(poz. 1C x poz. 1D)
A
B
C
D
E
1
Usługa ochrony osób i mienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w Regulaminie wraz z załącznikami.



13 140



2.	Wybór niniejszej oferty:
	zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację	NIE prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
3	prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego i wskazujemy poniżej nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:
lp.
Nazwa (rodzaj)
Wartość bez kwoty podatku
1.


…



3.	Zamówienie zrealizujemy:
	zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację	BEZ udziału podwykonawców;
4	z udziałem niżej wskazanych podwykonawców
Lp.
Firma podwykonawcy
Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy
1.


…



4.	Akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w pkt 5 Regulaminu oraz warunki płatności określone w § 8 i § 9 wzoru umowy (załącznik nr 1 do Regulaminu).
5.	Oświadczamy, że przez okres obowiązywania Umowy będziemy posiadali ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Umowy, na sumę ubezpieczenia co najmniej 1.000.000 (jeden milion) zł na jedno i wszystkie zdarzenia (delikt i kontrakt). 
6.	Oświadczamy, że wszyscy pracownicy ochrony  skierowani do realizacji Usług będą posiadali co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie w pracy jako pracownik ochrony fizycznej.
7.	Oświadczamy, że wszystkie osoby skierowane do realizacji Usług będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz akceptuję wymagania w powyższym zakresie określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do Regulaminu.
8.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy załączonym do Regulaminu i akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy wg wyżej wymienionego wzoru, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9.	Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Regulaminie. Przyjmujemy do wiadomości, iż integralną częścią Regulaminu są zmiany Regulaminu oraz wyjaśnienia treści Regulaminu udzielone przez Zamawiającego, w przypadku gdy takie zmiany lub wyjaśnienia były przez Zamawiającego dokonywane lub udzielane.
10.	Oświadczamy, że jesteśmy związani przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 
11.	Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum  dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja):………………….………………………………………………….......... 
12.	Oświadczamy, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorstwem : TAK/NIE .
13.	Informujemy, iż dokumenty, o których mowa w pkt 8.1.2-8.1.4. lub 8.2-8.3. Regulaminu są dostępne w formie elektronicznej w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod adresem/adresami internetowym/internetowymi (jeżeli dotyczy):

…………………………………………………….………………………………………………………………………………...
(podać rodzaj dokumentu oraz adres strony internetowej).
14.	Ofertę wraz z załącznikami składamy na ……........... kolejno ponumerowanych stronach.




__________________________
(miejscowość i data)
_______________________________________
(podpisy uprawnionych przedstawicieli Oferenta)  w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy.






Instrukcja wypełniania – wypełnić we wszystkich wskazanych miejscach 

