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numer sprawy: DA-271-276-2/2019     

 

 

……………………………….. 

 pieczęć Wykonawcy 

FORMULARZ OFERTY 

 

OFERTA  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. na 

usługi społeczne w zakresie całodobowej ochrony fizycznej budynku prze ul. Senackiej 3 w Krakowie  

A. DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: 

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

Wykonawca/Wykonawcy: 

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

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

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

 

Adres siedziby: 

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

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

 

Osoba odpowiedzialna za kontakty Zamawiającym: 

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

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

faks………………………………………………………………………………… 

e-mail : …………………………………………………………………………….. 

telefon…………………………………………………………………………….... 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 

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

………..………………………………………….……….…………….…...…………...….………........................................... 
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B. CENA OFERTOWA: 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia  

Cena łączna oferty brutto PLN 

(suma łączna brutto = cena łączna brutto za wykonanie 

usług ochrony + cena łączna brutto za wykonanie usług 

utrzymania czystości terenów zewnętrznych) 

…………………………. PLN 

*  CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z Ogłoszeniem 

Za usługę ochrony obiektu: 

      szacunkowa ilość godzin (Zamawiający szacuje łącznie 17 904 godzin za pełnienie dyżuru przez pracowników ochrony; 

liczba ta ma jedynie charakter szacunkowy i zostanie podana w celu porównania złożonych ofert i dokonania wyboru 

najkorzystniejszej oferty 

 

 

Cena netto 

1 roboczogodziny 

usługi ochrony 

obiektu 

 

 

Szacunkowa ilość godzin 

 

Cena łączna netto za wykonanie 

usługi ochrony obiektu 

w czasie realizacji umowy 

(iloczyn 1 roboczogodziny netto x 

szacunkowa ilość godzin) 

 

 

Cena łączna brutto  

za wykonanie 

usługi ochrony obiektu  

w czasie realizacji umowy 

 

 

…….. PLN 

 

 

17 904 

 

……………………. PLN 

 

……………………. PLN  

 

Informacje dodatkowe: 

% stawka podatku VAT za wykonanie usługi ochrony obiektu    …………. % 

Za usługę utrzymania czystości terenów zewnętrznych: 

      szacunkowa ilość godzin (Zamawiający szacuje łącznie 1162 godzin za usługę utrzymania terenów zewnętrznych; liczba 

ta ma jedynie charakter szacunkowy i zostanie podana w celu porównania złożonych ofert i dokonania wyboru 

najkorzystniejszej oferty) 

 

 

Cena netto 

1 roboczogodziny 

usługi utrzymania 

czystości terenów 

zewnętrznych 

 

 

Szacunkowa ilość godzin 

 

Cena łączna netto za wykonanie 

usługi utrzymania czystości 

terenów zewnętrznych 

w czasie realizacji umowy 

(iloczyn 1 roboczogodziny netto x 

szacunkowa ilość godzin) 

 

 

Cena łączna brutto  

za wykonanie usługi  

utrzymania czystości terenów 

zewnętrznych 

w czasie realizacji umowy 

 

 

…….. PLN 

 

 

1 162 

 

……………………. PLN 

 

……………………. PLN  

 

Informacje dodatkowe: 

% stawka podatku VAT za wykonanie usługi utrzymania czystości terenów zewnętrznych …………. % 
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C. OŚWIADCZENIA: 

1) zamówienie zostanie zrealizowane na warunkach i w terminach określonych w Ogłoszeniu oraz ze wzorze umowy; 

2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) zapoznaliśmy się ze Ogłoszeniem wraz załącznikami Opisującymi przedmiot zamówienia (złączniki do Ogłoszenie nr 1, 

1A, 1B) oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); 

5) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy, 

6) Oświadczam, że następujące dokumenty załączone do oferty są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa (Wykonawca 

wypełnia tylko w przypadku, gdy którykolwiek z dokumentów załączonych do oferty stanowi tajemnicę 

przedsiębiorstwa): 

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

Uwaga! Wykonawca winien pamiętać o przedłożeniu wraz z ofertą uzasadnienia, o którym mowa w Rozdziale  

X ust. 11  Ogłoszenia, w przypadku objęcia dokumentów tajemnicą przedsiębiorstwa 

7)      nazwa ogólnodostępnej i elektronicznie prowadzonej bazy, z której Zamawiający może bezpłatnie pozyskać odpis z 

właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy 

.........................................................................(jeżeli dotyczy) 

8)      Wykonawca oświadcza, że: 

1) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,  

2) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do 

następujących towarów: ………………………….. (należy wskazać produkty). Wartość towaru powodująca obowiązek 

podatkowy u Zamawiającego to …………………...…….. zł netto, 

3) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1
) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 
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).  

 

* 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). 

 

D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

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

e-mail: ......................................................………...……........………….… tel./fax: ................................ ....................... 

 

E. PODWYKONAWCY: 

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane 

proponowanych podwykonawców) 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 
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F. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

3) ......................................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................................... 

5) ......................................................................................................................................................... 

6) .................................................................................................................................... ..................... 

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 


