Załącznik 4 do SIWZ
Wzór formularza oferty w postępowaniu na Usługę ochrony osób i mienia oraz montaż systemu
zabezpieczenia technicznego na terenie siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia - ZP/PN/4/2017

OFERTA

Nazwa (firma) Wykonawcy: ………………………………….……………………………………………………………………………
Adres zamieszkania/siedziba Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………
Telefon:………………………………………
Adres poczty e-mail:

Fax:

……………………………………………………….

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

Imię i nazwisko osoby do kontaktu z Zamawiającym: ………………………………………………………………………….
(w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
powyższe pozycje należy powielić wskazując dane wszystkich wykonawców)

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy w odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę ochrony osób
i mienia oraz montaż systemu zabezpieczenia technicznego na terenie siedziby Orkiestry Sinfonia
Varsovia

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia według następujących cen:
CENA ZA MONTAŻ I EKSPLOATACJĘ SYSTEMU ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO:

Wartość netto wynosi ...........................................................zł

(słownie: …………...........................................................................................................złotych)

Wartość VAT wynosi:…………………………………………………….…. zł

(słownie:........................................................................................................................złotych)

Cena brutto wynosi .…………………………………………………….……zł

(słownie: .....................................................................................................................złotych)
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CENA ZA 1 DOBĘ OCHRONY FIZYCZNEJ:

Wartość netto wynosi ...........................................................zł

(słownie: ………...........................................................................................................złotych)

Wartość VAT wynosi:…………………………………………………….…. zł

(słownie:.....................................................................................................................złotych)

Cena brutto wynosi .…………………………………………………….……zł

(słownie: .....................................................................................................................złotych)

CENA ZA 1 GODZINĘ DODATKOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ:

Wartość netto wynosi ...........................................................zł

(słownie: ………...........................................................................................................złotych)

Wartość VAT wynosi:…………………………………………………….…. zł

(słownie:.....................................................................................................................złotych)

Cena brutto wynosi .…………………………………………………….……zł

(słownie: .....................................................................................................................złotych)

Oświadczam, że dysponuję ……………… (podać liczbę) Grup Interwencyjnych.
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1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
2. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
3. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia
umowy według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Dane podwykonawców oraz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy/com, (jeżeli dotyczy):
Dane podwykonawcy

Zakres prac

5. Oferta zawiera łącznie ...................ponumerowanych i parafowanych stron.
6. Informacje zawarte na stronach od nr ……….. do nr …………….. stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).1
7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam(y), że załączone do oferty dokumenty
opisują stan faktyczny i prawny na dzień sporządzania oferty (art. 297 kodeksu karnego).
8. Do oferty zostały dołączone następujące załączniki (należy wyliczyć wszystkie załączniki)
1) …………………………………………………………
2) …………………………………………………………
3) …………………………………………………………

..........................................................................
(imię i nazwisko oraz podpis osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

1

w przypadku takiego zastrzeżenia należy dodatkowo wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa (szczegółowe uzasadnienie zastrzeżenia każdego dokumentu należy dołączyć do oferty).

