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Załącznik nr 3 Formularz oferty 

Wykonawca: 
 
……………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
 
……………………………………………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

 ...................................., dnia ....................... 2018 r.  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu na usługi społeczne pn. kompleksowej usługi 

ochrony osób i mienia wybranych obiektów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu na usługi społeczne dla tego przetargu, składamy 

niniejszą ofertę. 

1. Oferta cenowa: 

1.1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę  ………………………..……..  

PLN netto*, ………………………..……..  PLN brutto* (słownie:………………..………………………...) 

- co stanowi iloczyn 82789 roboczogodzin i ceny jednej roboczogodziny. 

1.2. Cena jednej roboczogodziny wynosi ………………..… (słownie: 

…………………………………………………………………………………………………..) zł brutto. 

2. 

2.1 Oświadczamy, że cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w 

Załączniku nr 1A, 1B i 1C oraz Załączniku nr 2 do ogłoszenia na usługi społeczne, jak 

również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek PTU 

(podatek od towarów i usług), 

2.2 oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Opisem przedmiotu zamówienia (w tym z IPU) i 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, 

2.3 Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, którego bieg 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, 

2.4 Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do  

zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2.5 oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnimy co najmniej 18 

kwalifikowanych pracowników ochrony świadczących usługę w zakresie 

bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Zamawiającego na terenie Warszawy, 
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Gdańska i Wrocławia na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy, przez 

cały okres realizacji przedmiotu zamówienia - zgodnie z załącznikiem 1B „Wymogi dla 

Agencji Ochrony”, 

2.6 Oświadczamy, że powierzymy / nie powierzymy** wykonanie zamówienia 

podwykonawcy/-om w części: ……………………………………………………………………………….. 

 

3.Informacje: 

3.1 Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 
.................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 

3.2 Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócone wadium wpłacone w 
pieniądzu. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

tel.................................................................................., email ......................................... 

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym………………………………………………… 

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

 

 

 

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

      (podpis i pieczęć osoby uprawnionej  

           do reprezentacji Wykonawcy) 


