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Załącznik Nr 2 

Wykonawca: ................................................................................................................................ 

tel/fax: ......................................................................................................................................... 

NIP……………………………………….  

REGON ………………………………….. 

e-mail ……………………………………. 
        pieczęć Wykonawcy 
Osoba wyznaczona do kontaktów z zamawiającym 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(podać również nr telefonu i e-mail) 
 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

Ja niżej podpisany, jako upoważniony do reprezentowania w/w Wykonawcy, ubiegającego się 
o udzielenie zamówienia publicznego – Sprawa ZP-8/2017, składam ofertę na: 

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia dla WSSE w Warszawie 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 5, za cenę brutto jak niżej: 

Za 12 miesięcy (łącznie 17 520 godzin) za cenę z VAT 

złotych:......................................................................................................................................... 

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

.....................................................................................................................................................) 

w tym podatek VAT złotych ...................................................................................................... 

(słownie zł .................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................) 

Za 1 godzinę za cenę z VAT złotych: ......................................................................................... 

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

w tym podatek VAT złotych ...................................................................................................... 

(słownie zł ...................................................................................................................................) 

 
Ja niżej podpisany, jako upoważniony do reprezentowania w/w Wykonawcy oświadczam, że: 
1. zapoznałem się z treścią ogłoszenia, „Informacją dla Wykonawcy” i opisem przedmiotu 

zamówienia dla niniejszego postępowania, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem 
konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, 

2. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią „Informacji dla 
Wykonawcy”, wyjaśnień do niej, jej modyfikacji oraz zawartą we wzorze umowy, 

3. cena oferty jest ceną ostateczną i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, 

4. okres związania złożoną ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert, 
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5. akceptuję wzór umowy i zobowiązuję się w przypadku wybrania niniejszej oferty do 
zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

6. przez cały okres trwania umowy zobowiązuję się być ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą 
niż 1 000 000 zł., 

7. zamówienie wykonam w ciągu 12 miesięcy tj.  
od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., 

8. nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579), 

9. zamówienie wykonam sam/lub wykonanie zamówienia w zakresie (część) jak niżej 
powierzę podwykonawcom ...................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

(rodzaj prac powierzonych podwykonawcom) 

10. oferta została złożona, zgodnie ze spisem j.n.: 
 
Lp. Treść 

1 Wypełniony formularz ofertowy Załącznik Nr 2 
2 Koncesja udzielona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
3 Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług Załącznik Nr 3  
4 Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia Załącznik Nr 4 
5 Polisa ubezpieczenia 
6 Parafowany opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 5 
7 Dokumenty podmiotów wspólnych (jeżeli dotyczy) 
8 Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 

 
Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? 
(właściwe zaznaczyć) 

□ TAK 

□ NIE 
a). Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób, którego roczny obrót lub 

całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.  
b). Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób, którego roczny obrót lub 

całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro. 
c). Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. 
 

 
 
Podpis i pieczątka imienna 

 
 
 

.........................................................   .................................................................. 
(miejscowość i data)    (uprawniony przedstawiciel Wykonawcy) 


