Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu

CRUS/1/2018

………………………………….
miejscowość, data

......................................................
Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy
Dane kontaktowe:
Nazwa ……………………………………
Adres …………………………………….
Tel ………………………………….…….
Fax. ………………………………….……
E-mail …………………………….………

FORMULARZ OFERTOWY
1. Za wykonanie usług określonych w pkt. 2 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
tj. „Usługi ochrony (dozoru) osób i mienia „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. w Kleszczowie,
przy ul. Sportowej 8 i przy ul. Sportowej 3 w Kleszczowie, od 01.02.2018 r.(godz. 07:00) do
01.02.2019 r. (godz. 7:00), zgodnie z zał. nr 1 oraz 1A do ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający
zapłaci:

1a. kwotę netto.........................................PLN,*
Słownie…………………………………………………………………………………...PLN

1b. podatek VAT w stawce …… %, na kwotę …………………………………..… PLN
słownie…………………………………………………………………………………...PLN

1c. kwotę brutto ….…............................................PLN, **
Słownie…………………………………………………………………………………...PLN

1d. Wartość jednej roboczogodziny netto.........................................PLN,

słownie…………………………………………………………………………………...PLN
Wynagrodzenie ofertowe ujęte w ppkt. 1b obejmuje całą wartość przedmiotu umowy, wraz ze
wszystkimi podatkami i opłatami oraz wartością niezbędnych dostaw i usług do wykonania
zamówienia.
* Kwota netto wskazana w ppkt. 1a niniejszego załącznika składa się z iloczynu sumy
roboczogodzin wynikających z załącznika 1A do ogłoszenia o zamówieniu i stawki netto za
roboczogodzinę wskazanej w punkcie 1 ppkt. 1d.
** Kwota brutto wskazana w ppkt. 1c niniejszego załącznika to suma kwoty netto wskazanej
w ppkt. 1a i kwoty wskazanej w ppkt. 1b.
2. Oświadczamy, że średnia doświadczenia zawodowego pracowników zatrudnionych do
wykonywania przedmiotu zamówienia (średni staż pracy pracowników na stanowisku
ochrony/dozoru w latach) wynosi …………………. lat.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu wraz z załącznikami i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. Oświadczamy, że
uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni.
4. W przypadku wyboru Naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
5. Nie wyrażamy zgody na udostępnienie innym uczestnikom „postępowania” zawartych w Naszej
ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Prosimy wpisać nie dotyczy, jeśli
udostępniają Państwo całość oferty wszystkim użytkownikom postępowania lub wskazać numery
stron, które nie mogą zostać udostępnione innym użytkownikom w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.2003 nr 153 poz. 1503
z późn. zm.:
……………………………………………………..………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………………...…………..
6. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) …………………………………………………..
2) …………………………………………..………
3) …………………………………………………..
4) …………………………………………………..
5) …………………………………………………..
6) ……………………………………………..……
7) …………………………………………………..
8) …………………………………………….…….

9) …………………………………………………..
10) …………………………………………………..
7. Oświadczamy, że niniejszą ofertę składają niżej wymienieni Wykonawcy występujący, jako
konsorcjum/spółka cywilna***.
Jako pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie składających niniejszą ofertę
ustanawia się ……………………………………………..………………………. .
Powyższe pełnomocnictwo dotyczy reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego/ reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy.***
8. Zapłata faktur wystawionych przez Wykonawcę, nastąpi w ciągu 30 dni, od dnia otrzymania
faktury VAT przez Zamawiającego.
9. W przypadku wygaśnięcia w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia dotychczasowej polisy
o

odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzenia

działalności

gospodarczej,

zobowiązujemy się do podpisania kolejnej polisy stanowiącej jej kontynuację, z zachowaniem
ciągłości ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej

działalności

gospodarczej.
10. Zobowiązujemy się do wykonania zleconej usługi z uwzględnieniem wymogów ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 poz. 2213). Zobowiązujemy się
przestrzegać praw i obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 poz. 922 z póź. zm.) i ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1167 z póź. zm.).
11. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych na kartkach opatrzonych
napisem „POUFNE” niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
12. Całość zamówienia wykonamy sami bez udziału Podwykonawców.
13. Dotyczy podwykonawców:
Oświadczamy, że następującą część przedmiotu zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom
(opisać krótko tę część), na zasoby których Wykonawca powołuje się w zakresie spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
a. ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b. ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

c. ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
14. Dotyczy podwykonawców:
Oświadczamy, że następującą część przedmiotu zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom
(opisać krótko tę część), na zasoby których Wykonawca nie powołuje się, jeśli Wykonawca posiada
wiedzę w tym zakresie:
a. ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b. ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
c. ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
**** niepotrzebne skreślić

……………………………………….
Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy

