Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY
OFERTA
złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
na zapewnienie stałej ochrony osób i mienia w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: BA-III.254.6.2016.PK
A. DANE WYKONAWCY:
Nazwa (firma) Wykonawcy/ów
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Adres (siedziba)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA, DOŚWIADCZENIE (osób skierowanych do realizacji zamówienia) I
GWARANTOWANY CZAS PRZYJAZDU PATROLU:
1) Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach cenowych:

Lp

Przedmiot zamówienia

Ilość godzin

1

Usługa ochrony przez
kwalifikowanych
pracowników ochrony
(wpisanych na listę
kwalifikowanych
pracowników ochrony
fizycznej)

124799

2.

Usługa obsługi recepcji przez
niekwalifikowanych
pracowników

2259

Cena
jednostkowa
netto w PLN

Cena
jednostkowa
brutto w
PLN

Wartość
netto w PLN

Wartość
brutto w PLN

RAZEM

2) Oświadczam*, że wszystkie osoby, które skierujemy do realizacji zamówienia, posiadają:
 2- letnie doświadczenie i praktykę zawodową w ochronie obiektów użyteczności publicznej;
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 3- letnie doświadczenie i praktykę zawodową w ochronie obiektów użyteczności publicznej;
 4- letnie doświadczenie i praktykę zawodową w ochronie obiektów użyteczności publicznej;
*jeśli nie dotyczy Wykonawca wykreśla oświadczenie. Brak deklaracji w powyższym zakresie będzie
traktowany jak wykreślenie oświadczenia i Wykonawca otrzyma 0 pkt za to kryterium.
Na potrzeby niniejszego postępowania do kategorii „obiektów użyteczności publicznej” zaliczone
będą tylko ogólnie dostępne budynki banków, biurowce, hotele, szkoły, uczelnie, teatry, muzea,
szpitale, porty lotnicze, dworce, sądy, prokuratury, hale i stadiony sportowe
3) Oświadczam**, że gwarantowany czas przyjazdu patrolu interwencyjnego na teren obiektu od
momentu zgłoszenia alarmowego wykonanego przez pracownika ochrony stałej lub wyznaczonej
osoby ze strony Zamawiającego wynosi:
 od 10 do 15 minut;
 od 6 do 10 minut;
 5 minuty lub mniej;
**jeżeli nie dotyczy Wykonawca wykreśla oświadczenie. Brak deklaracji w powyższym zakresie
będzie traktowany jak wykreślenie oświadczenia, a Wykonawca otrzyma 0 pkt w tym
kryterium.
4) Oświadczam, że dysponuję co najmniej jedną własną, całodobową stacją monitorowania

alarmów, którą przeznaczę do realizacji przedmiotu umowy.
C.

OŚWIADCZENIA:
1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze/projekcie umowy;
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 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 warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz we wzorze umowy;
6) wszystkie wymagane warunki realizacji zamówienia, zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia są
przez nas spełnione;
7) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego
zamówienia.

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.: ................................................
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E.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA



żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1



wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane*, w
szczególności innym uczestnikom postępowania2

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
W celu wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, do oferty załączam (y):
……………………………………………………………………………………………………….
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
F.

ZWROT WADIUM- dotyczy Wykonawców wpłacających wadium w formie pieniężnej
Zwrotu wadium proszę dokonać na rachunek bankowy nr………………………………………………..

G. SPIS TREŚCI
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) ………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………….
4) ………………………………………………………………………………………………..
Oferta została złożona na ………………………… kolejno ponumerowanych stronach.

………………………………………………
……………………………………………..
pieczęć Wykonawcy
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Data i podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

Wykonawca zaznacza właściwe
Wykonawca zaznacza właściwe
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