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FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy ................................................................. 

Kod, miejscowość ................................................................... 

Ulica, nr domu, nr lokalu ........................................................ 

REGON ...........................NIP .................................................. 

Numer telefonu …………… numer faksu …………………. e-mail ………………….. 

 

OFERTA NA: 

 
usługę ochrony osób i mienia w zarządzanej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i 
Językowego Kadr w Legnicy części Zamku Piastowskiego w Legnicy  
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 
Cena brutto 1 roboczogodziny …………………. zł 

Cena netto 1 roboczogodziny …………………. zł 

Przedmiot zamówienia 

Planowana 
liczba 

roboczogodzin 
potrzebna do 

ochrony 
obiektu 

Cena 
jednostkowa 

netto 
roboczogodziny 

za 1 osobę 

Wartość 
usługi netto 

VAT 
% 

Wartość 
usługi 
brutto 

1 2 3 4 5 6 

   2*3  (4*5)+4 

Ochrona obiektów 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i 
Językowego Kadr w 

Legnicy,  
plac Zamkowy 1 

6 744     
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1. Termin realizacji 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania niniejszej 

oferty, zapoznaliśmy sie z warunkami SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminach określonych w SIWZ. 

5. Oświadczamy, że oferowana usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

6. Podana cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania 

zamówienia. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy dotyczącej niniejszego 

postępowania i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty zawrzeć umowę na 

warunkach w nim określonych. 

8. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do oferty są kompletne i 

zgodne z prawdą. 

9. Integralną cześć niniejszej oferty stanowią załączniki: 

a/ 
b/ 
c/ itd. 
Oferta zawiera .................. stron kolejno ponumerowanych. 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
miejscowość, data 

 

____________________________________________________ 
podpis i pieczątka upoważnionego/upoważnionych 

przedstawiciela/przedstawicieli wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE 

 

w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164 ze zm.)  

 
Nazwa Wykonawcy ................................................................. 

Kod, miejscowość ................................................................... 

Ulica, nr domu, nr lokalu ........................................................ 

REGON ...........................NIP .................................................. 

Numer telefonu …………… numer faksu …………………. e-mail ………………….. 

 
Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
Ochrona osób i mienia w zarządzanej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w 
Legnicy części Zamku Piastowskiego w Legnicy stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oświadczam, 
że: 
 
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
 

2) posiadam wiedzę i doświadczenie, 
 

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) 
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 
 
 
 

__________________ 
miejscowość, data 

 

____________________________________________________ 
podpis i pieczątka upoważnionego/upoważnionych 

przedstawiciela/przedstawicieli wykonawcy 
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                               (pieczęć oferenta) 

załącznik nr 3 

strona  

z ogólnej liczby stron  

 
 

OŚWIADCZENIE 

 
Nazwa Wykonawcy ................................................................. 

Kod, miejscowość ................................................................... 

Ulica, nr domu, nr lokalu ........................................................ 

REGON ...........................NIP .................................................. 

Numer telefonu …………… numer faksu …………………. e-mail ………………….. 

 
Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
Ochrona osób i mienia w zarządzanej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w 
Legnicy części Zamku Piastowskiego w Legnicy, 

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) 
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 
 
 
 
 
 

__________________ 
miejscowość, data 

 

____________________________________________________ 
podpis i pieczątka upoważnionego/upoważnionych 

przedstawiciela/przedstawicieli wykonawcy 
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                               (pieczęć oferenta) 

załącznik nr 4 

strona  

z ogólnej liczby stron  

 
 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB 

CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH ZAMÓWIEŃ W ZAKRESIE WYKONANIA 

USŁUG FIZYCZNEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA,  

KAŻDE O WARTOŚCI CO NAJMNIEJ 100.000,00 zł 

 

L.p. 

Opis wykonanej usługi 
w sposób 
umożliwiający ocenę 
spełnienia warunku 

Odbiorca 
usługi 

 

Data (dzień, miesiąc, rok) 
wykonania usługi w 
zakresie wymaganym  
w § 5 pkt  2 tj. datę 
zakończenia usługi albo np. 
wpis „usługa trwa nadal, 
lecz w wymaganym zakre-
sie została wykonana”. 
 

Całkowita 
wartość brutto 

wykonanej usługi 
w złotych 

 

1 2 3 4 5 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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W załączeniu przedstawiam dokumenty potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane 
/ są wykonywane należycie. 
 
 
 
 
 

__________________ 
miejscowość, data 

 

____________________________________________________ 
podpis i pieczątka upoważnionego/upoważnionych 

przedstawiciela/przedstawicieli wykonawcy 
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                              (pieczęć oferenta) 

załącznik nr 5 

strona  

z ogólnej liczby stron  

 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
Do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób 
zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi 
będzie dysponował. 
 

L.p. 
Imię i nazwisko 

 
Informacja o podstawie do 

dysponowania tą osoba 
Oświadczam, że osoba ta posiada 

kwalifikacyjne pracowników ochrony 

1   tak / nie * 

2   tak / nie * 

3   tak / nie * 

4   tak / nie * 

5   tak / nie * 

6   tak / nie * 

* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
miejscowość, data 

 

____________________________________________________ 
podpis i pieczątka upoważnionego/upoważnionych 

przedstawiciela/przedstawicieli wykonawcy 
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załącznik nr 6 

 

                              (pieczęć oferenta) 

strona  

z ogólnej liczby stron  

Planowana roczna ilość roboczogodzin ochrony obiektów Centrum Kształcenia Ustawicznego i 

Językowego Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1 

Lp. OKRES (MIESIĄC) Roboczogodziny 

1 styczeń 584 

2 luty 512 

3 marzec 568 

4 kwiecień 552 

5 maj 584 

6 czerwiec 552 

7 lipiec 560 

8 sierpień 584 

9 wrzesień 544 

10 październik 568 

11 listopad 560 

12 grudzień 576 

RAZEM 6 744 

Uwaga: zwiększenie planowanej ilości roboczogodzin nie powoduje zmiany stawki 

roboczogodzin. 

 

 

__________________ 
miejscowość, data 

 

____________________________________________________ 
podpis i pieczątka upoważnionego/upoważnionych 

przedstawiciela/przedstawicieli wykonawcy 
 

 


