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Oznaczenie sprawy: ZP/1/GDB/2016         Załącznik nr 2 do siwz  

 

Formularz oferty  

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
1
 

 

____________________________________________________________________  

 

 

____________________________________________________________________  

Osoba/y wskazana/e do kontaktów z Zamawiającym:  

_____________________________________________, tel.: _______________________  

Faks: ______________________________  

Należy wpisać numer faksu pod, który Zamawiający może kierować korespondencję 

 

 

OFERTA  
 

dla  Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9  

01-015 Warszawa  

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na świadczenie usług ochrony osób i mienia: 

 

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: siwz), na warunkach i w zakresie określonym we 

wzorze umowy, za podaną w tabeli stawkę wynagrodzenia za jedną roboczogodzinę i 

wynikającą z poniższego wyliczenia łączną maksymalną cenę brutto:  

 

Oferowana stawka 

wynagrodzenia netto 

(bez podatku VAT) za 

jedną roboczogodzinę 

Zakładana, maksymalna 

ilość roboczogodzin w 

okresie realizacji 

zamówienia  

Łączne maksymalne 

wynagrodzenie 

netto (bez podatku 

VAT) 

(kol. nr 1 x kol. nr 2) 

Łączne, maksymalne 

wynagrodzenie brutto 

(z podatkiem VAT)  

(kol. nr 3 + VAT) 

1 2 3 4 

 

____________ PLN 

17 520 

(2 osoby x 24h x 365 dni) 

 

____________ PLN 

 

____________ PLN 

 

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

Pełnomocnika 
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2. Oświadczamy, że oferowana stawka netto za jedną roboczogodzinę nie ulegnie 

zwiększeniu i nie podlega waloryzacji w okresie realizacji zamówienia.  

3. Oświadczamy, że cena za jedną roboczogodzinę oraz maksymalna kwota wynagrodzenia 

netto obejmuje wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania 

całości przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach określonych we wzorze umowy. 

Wynagrodzenie będzie płatne w częściach, stosownie do postanowień wzoru umowy, w 

terminach i w sposób przewidziany w tym wzorze. 

4. Oświadczamy, że rozpoczniemy realizację zamówienia w dniu wejścia Umowy w życie i 

będziemy realizować zamówienie przez okres 12 miesięcy na zasadach określonych we 

wzorze umowy.  

5. Oświadczamy, że przez cały okres realizacji zamówienia, liczba pracowników ochrony 

biorących udział w realizacji zamówienia, zatrudnionych na umowę o pracę będzie nie 

mniejsza niż 4 osoby w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne. Przyjmuje się że etat 

kalkulacyjny oznacza osobę zatrudnioną na umowę o pracę w wymiarze 42 (czterdziestu 

dwóch) godzin tygodniowo. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy załączonym do siwz 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.  

7. Oświadczamy, że prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia 

na podstawie wymaganej i aktualnej koncesji w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy o ochronie osób i mienia.  

8. Oświadczamy, że przez cały okres realizacji zamówienia będziemy ubezpieczeni od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 

z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia co najmniej 1.000.000 (jeden milion) 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia (delikt i kontrakt).  

9. Oświadczamy, że pracownicy ochrony, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 

nie byli karani za przestępstwo umyślne oraz że legitymują się co najmniej 3 (trzy) letnim 

doświadczeniem w pracy jako pracownik ochrony fizycznej. 

10. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej Oferty, przed zawarciem umowy: 

a) przedłożymy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji, o której mowa 

w pkt. 8 Oferty, 

b) przedłożymy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy, o której mowa w 

pkt. 9 Oferty, wraz z dowodem poświadczającym opłacenie polisy, 

c) przekażemy sporządzoną i podpisaną przez nas listę pracowników ochrony, którzy 

będą uczestniczyć w realizacji zamówienia zawierającą co najmniej imiona i nazwiska 

osób wraz z informacjami o doświadczeniu zawodowym danej osoby jako pracownika 

ochrony fizycznej, a także informacjami w zakresie sposobu dysponowania daną 

osobą, ze wskazaniem – w odniesieniu do każdej z osób – czy jest ona zatrudniona 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę i w jakim 

wymiarze czasu. 

Oświadczamy, że ww. dokumenty przedłożymy Zamawiającemu, bez wezwania, 
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niezwłocznie po wyborze naszej oferty.  

11. Oświadczamy, że Oferta jest dla nas wiążąca przez okres 30 dni od dnia, w którym 

upływa termin składania ofert.  

 

 

 

 
__________________________ 

(miejscowość i data) 

_______________________________________ 

(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
2
 

 

 

 

Instrukcja wypełniania – wypełnić we wszystkich wskazanych miejscach  

                                                 
2
 w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy 


