załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
załącznik nr 1 do umowy

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

pieczęć wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

OFERTA
W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego:
Ochrona fizyczna i techniczna obiektów i mienia
na terenie Miasta Kobyłka od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

składam ofertę na wykonanie zamówienia
Dane wykonawcy:
nazwa: ………………………………
adres: ……………………………….
tel.: ………………………............

faks: ………………………………........(jeśli posiada)

e-mail: ………………………(jeśli posiada) strona: www. …………………........(jeśli posiada)
NIP: ………………………………...

REGON: …………………………………

w sprawach dotyczących postępowania osobą do kontaktu z zamawiającym jest:
……………………………………
(imię i nazwisko, tel., ew. e-mail)

Część oferty na stronach ……………………………… stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wypełnić wyłącznie w sytuacji, jeśli informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010)

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

...............................................................
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I. Stawki

PODSTAWOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Sm - cena kompleksowego miesięcznego wykonywania przedmiotu zamówienia (w tym ochrona
fizyczna Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1 w godzinach określonych w rozdz. III ust. 3) ,
/ brutto / ................................................................................................................ zł
słownie:
/ brutto /................................................................................................
................................................................................................... złotych
2) G - cena za godzinę ochrony fizycznej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1 po godzinach
określonych w rozdz. III ust. 3,
/ brutto / ................................................................................................................ zł
słownie:
/ brutto /................................................................................................
................................................................................................... złotych
I. Co daje cenę oferty
Cb = (Sm * 12) + (G * 5 * 12) = ……………………………………………………….. zł
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….
Otrzymana cena Cb oferty służy wyłącznie do porównania ofert i ocenie, czy oferta mieści się w kwocie, jaką zamawiający ma
zamiar przeznaczyć na sfinansowania zamówienia i nie będzie podstawą do rozliczeń miedzy stronami.
Jeżeli wykonawca pomyli się przy wyliczeniach matematycznych (oczywista omyłka rachunkowa) zamawiający poprawi omyłki
przyjmując za właściwe stawki Sm, G.

III. Nr telefonu komórkowego
Przedstawiam numer telefonu komórkowego, pod którym będę dostępny w dni i godziny pracy
zamawiającego:
……………………………………………………………………………………………………
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Oświadczam, że na łączną miesięczną cenę monitoringu systemu alarmowego składają
się:
Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1

………………………………………. zł brutto

Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1B

………………………………………. zł brutto

Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 3

………………………………………. zł brutto

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, ul. Łokietka 80

………………………………………. zł brutto

Składając niniejszą ofertę:
1)

oświadczam, że dokonałem/łam wizji lokalnej obiektów, objętym przedmiotem zamówienia;
Jeżeli wykonawca nie dokonał wizji lokalnej przed złożeniem oferty wykreśli ten punkt, a w przypadku wyboru jego oferty
będzie zobowiązany dokonać wizji (rozdz. XVII zapytania).

2) świadomy/ma odpowiedzialności wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. Kodeks
karny (Dz.U. z 2019r. poz. 1950) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą – rozdz. VIII ust. 1 zapytania ofertowego
3) oświadczam, że wobec podmiotu, którego jestem przedstawicielem nie ma podstaw do
wykluczenia z niniejszego postępowania (w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy);
4) Oświadczenia wypełniane wyłącznie, jeżeli wykonawca polegający na potencjale innych
podmiotów (podmiotów trzecich). Wypełnia podmiot trzeci. Wymagany jest oryginalny podpis
osoby reprezentującej podmiot trzeci.
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA NA RZECZ WYKONAWCY ZDOLNOŚCI
TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
Ja niżej podpisany …………………………… imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot trzeci
reprezentując ……………………………………………………………………. nazwa podmiotu trzeciego
oświadczam, iż Wykonawca ………………………………………………… nazwa wykonawcy składającego ofertę
może polegać na moim:
- doświadczeniu*
- osobach*
*niepotrzebne skreślić

W związku z powyższym zobowiązuję się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów do realizacji przedmiotowego zamówienia.
…………………………………………………………….
(podpis umocowanego przedstawiciela podmiotu trzeciego)

5) oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
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6) przedstawiam wykaz osób (minimum 3 osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy o ochronie osób i mienia), które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami:

Lp.

7)

imię i nazwisko

kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie, wykształcenie
niezbędne do wykonania zamówienia

zakres
wykonywanych
czynności

podstawa
do dysponowania
(np. umowa o pracę,
umowa o dzieło,
oświadczenie)

przedstawiam 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia
(w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu)*:

wartość

przedmiot zamówienia

data wykonania

odbiorca

*załączyć dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana należycie;

8)

oświadczam, że

powierzę

/nie powierzę * części zadania podwykonawcom;
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* wykonawca musi wybrać jedną formę skreślając niepotrzebne

Lp.

Opis części zamówienia (okres usług),
Nazwa i adres Podwykonawcy (należy
którą Wykonawca zamierza powierzyć
podać, o ile jest to wiadome
Podwykonawcom
Wykonawcy)
Wypełnić, jeżeli dotyczy

1

W przypadku powierzenia części prac podwykonawcom wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną
odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

Jeżeli w powyższych tabelach jest za mało miejsca na umieszczenie wszystkich informacji wykonawca może dołączyć do oferty
odpowiedniej wielkości tabele zawierające te same dane jak w tabelach z niniejszego załącznika.
W przypadku ofert składanych wspólnie niniejszą ofertę podpisuje pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców
występujących wspólnie lub wszyscy wykonawcy występujący wspólnie.
W przypadku oferty składanej wspólnie wszędzie gdzie jest użyta liczba pojedyncza, a zasady gramatyki wymagają liczby
mnogiej, przyjmuje się, że użyto liczby mnogiej.
W przypadku wyboru niniejszej oferty stanowić ona będzie załącznik nr 1 do umowy.

Ofertę składam na ……… kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
………………………………………………………..............................
………………………………………………………..............................
………………………………………………………..............................

Oświadczenia i zobowiązania oferenta:
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Oświadczamy, że podana cena brutto zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia,
jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi przez Zamawiającego
w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki
w nim zawarte.
3. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Załączniki:
1. Zaakceptowany wzór umowy.
……………………
1.

Podpis osoby
upoważnionej
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