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FORMULARZ      OFERTY  

________________________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY:   Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie  

Filia we Wrocławiu ul. Braniborska 59, 53 – 680 Wrocław 

________________________________________________________________ 

Nazwa (Firma) Wykonawcy –  

 

…………………………………………………………………………………., 

Adres siedziby –  

 

……………………………………………………………………………………, 

Adres do korespondencji –  

 

……………………………………………………………………………………, 

 

Tel. - ......................................................;  

 

E-mail: ..............................................................; 

 

NIP - .................................................; REGON - .................................................; 
 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne na wyłonienie wykonawcy w zakresie  

świadczenia usług bezpośredniej i stałej ochrony fizycznej osób i mienia realizowanej całodobowo we 

wszystkie dni tygodnia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. – o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.  

U. 2017 poz. 2 213, z późn. zm.) oraz usług portierskich w budynku Akademii Sztuk Teatralnych im.  

St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu, położonym przy ul. Braniborskiej 59 we 

Wrocławiu, składamy poniższą ofertę: 
1) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia przy założeniu 6 600 godzin pracy za łączną 

kwotę netto ……….* zł., plus należny podatek VAT w wysokości ...........*%, co daje kwotę brutto 

.................* zł. (słownie: ...........................................*), 

2) oferujemy termin realizacji zamówienia: od 28 lutego 2019 r. do 30 listopada 2019 r., tj. 275 dni; 

3) prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*: 

............................................................................................................................................., 

(dotyczy tych wykonawców, którzy wnoszą wadium gotówką) * wypełnia Wykonawca 

4) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o zamówieniu i uznajemy się za związanych 

określonymi w nim warunkami i zasadami postępowania oraz zawartymi w niej istotnymi warunkami 

umowy (wzorem umowy),  

5) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od daty jej otwarcia,  

6) oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi 

przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu, 

7) oświadczamy, iż jesteśmy w stanie udzielić skutecznego wsparcia grupie ochronnej obiektu w oparciu 

o 3 zmotoryzowane załogi (grupy) interwencyjne, przy czym radiowóz z grupą interwencyjną jest 

zdolny przybyć do obiektu na wywołany alarm, w czasie do 20 minut w godzinach od 7.00 do 19.00, 

oraz w czasie do 10 minut w godzinach od 19.00 do 7.00, 

8) oświadczamy, że osoby wykonujące bezpośrednio całodobową ochronę obiektu są/zostaną przed 

rozpoczęciem realizacji zamówienia* zatrudnione na podstawie umów o pracę. Zobowiązujemy się, w 

przypadku udzielenia nam zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego przedstawiać bieżące 

dokumenty potwierdzające, że ochrona bezpośrednia obiektu jest wykonywana przez osoby będące 

pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, 

9) oświadczamy, iż jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności, na dowód czego na wezwanie Zamawiającego przedstawimy opłaconą kopię stosownego 

dokumentu, oraz zobowiązujemy się do odnawiania aktualnie posiadanej polisy ubezpieczeniowej lub 
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innego dokumentu ubezpieczenia przynajmniej na okres obejmujący wykonanie przedmiotu 

zamówienia, 

10) oświadczamy, iż posiadamy certyfikat jakości EN ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług 

ochrony,  co potwierdzamy kopią załączoną do oferty, 

11) załącznikami do niniejszej oferty są: 
załącznik nr 1 –  szczegółowa indywidualna kalkulacja ceny oferty, 

załącznik nr 2 – wykaz usług wraz z dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie - do 

punktacji w kryterium „doświadczenie”, 

załącznik nr 3 – poświadczona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu potwierdzającego 

spełnianie normy EN ISO 9001:2015 w zakresie usług ochrony,  

załącznik nr 4 - dowód wniesienia wadium,  

inne - ......................................................................................... 

 

12)Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

Ogłoszeniu o zamówieniu i w przypadku ocenienia naszej oferty jako najkorzystniejszej 

zobowiązujemy się dostarczyć następujące dokumenty:  

1) wykaz usług wraz z dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie oraz wykaz osób 

przewidzianych do realizacji zamówienia – na potwierdzenia  posiadania zdolności zawodowej 

(zgodnie z wzorami stanowiącymi zał. nr 4 i 5 do ogłoszenia o zamówieniu), 

2) wykaz urządzeń technicznych – na potwierdzenie posiadania zdolności technicznej (zgodnie z 

wzorem stanowiącym zał. nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu),  

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej polisy OC – na potwierdzenia  

spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji  finansowej, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 22 sierpnia 1997 r. – o ochronie osób i mienia.  

13) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych - RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

Miejscowość ................................................ dnia ........................................... 2019 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej doskładania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do formularza oferty 

 

 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)  

 

 

 

 

Niniejszy załącznik zawiera poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia (certyfikatu) 

potwierdzającego spełnianie normy EN ISO 9001:2015 w zakresie usług ochrony / lub inne dokumenty 

potwierdzające odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia 

jakości.*  

 

 

 

 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................ 2019 roku.  

 

 

 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


