ZP/P/U/01/16

Załącznik nr 1 do SIWZ
OFERTA

Niniejszym oświadczamy, że w przetargu nieograniczonym na: „Świadczenie usług dozoru i ochrony
mienia oraz ochrony imprez kulturalnych w Klubie ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197”
ofertę przetargową składa:

...................................................................................................................................................
/ nazwa Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie/

....................................................................................................................................................
/ siedziba Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie/

składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu*/jako partner konsorcjum zarządzanego
przez …………………………………......................................................................*
*(niepotrzebne skreślić).

(nazwa lidera)

NIP..............................................................REGON..........................................................
i oferuję:

Przedmiot
zamówienia

Cena
jednostkowa
netto za 1
godzinę
(stawka za 1
godzinę
świadczenia
usługi)

VAT
w%

ZA CZĘŚĆ A
całodobowy
dozór i ochrona
mienia w
siedzibie
Zamawiającego
stawka za
godzinę
świadczenia
usługi

Cena
jednostkowa
brutto za 1
godzinę
(stawka za 1
godzinę
świadczenia
usługi)

Szacunkowa
ilość godzin
świadczenia
usług w
okresie 12
miesięcy

8760

ZA CZĘŚĆ B
ochrona osób w
czasie imprez
kulturalnych
stawka
za
godzinę pracy
jednego
pracownika

Wartość netto za
cały przedmiot
zamówienia za
okres 12 miesięcy

Wartość brutto za
przedmiot
zamówienia za
okres 12 miesięcy
(CENA OFERTY)

Szacunkowa
ilość godzin
świadczenia
usług w
okresie 36
miesięcy

Wartość netto
za cały
przedmiot
zamówienia za
okres 36
miesięcy

Wartość brutto
za cały
przedmiot
zamówienia za
okres 36
miesięcy
(WARTOŚĆ
UMOWY)

26280

460
1380

Cena oferty (suma wartości za 12 msc w części A i B) :

Uwaga!: wartość brutto = wartość netto + podatek VAT
Uwaga!: Wykonawca, którego wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.
Oferent składający ofertę podlegającą przepisom o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów i usług
nie wykazuje w treści oferty polskiego podatku VAT.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
O ś w i a d c z a m (y), że:
a) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *:
b) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *
* niepotrzebne skreślić

O ś w i a d c z a m (y), że deklaruję/my zatrudnienie na umowę o pracę ……. osób do dozoru:
Uwaga!
Należy wskazać ilość pracowników zadeklarowanych do zatrudnienia na umowę o pracę do dozoru w
ofercie dla KSD – od 0 do 5 (nie więcej niż 5 osób).
W razie wskazania przez wykonawcę w ofercie do zatrudnienia na umowę o pracę ilości pracowników
większej niż minimalna liczba pracowników wymagana przez Zamawiającego dla KSD, Zamawiający
przyjmie do celów obliczenia punktacji wartość 5 pracowników do zatrudnienia na umowę o pracę do
dozoru.

O ś w i a d c z a m (y), że deklaruję/my zatrudnienie na umowę o pracę ……. osób do ochrony
imprez kulturalnych:
Uwaga!
Należy wskazać ilość pracowników zadeklarowanych do zatrudnienia na umowę o pracę do ochrony
imprez kulturalnych w ofercie dla KSO – od 0 do 2 (nie więcej niż 2 osoby).
W razie wskazania przez wykonawcę w ofercie do zatrudnienia na umowę o pracę ilości pracowników
większej niż minimalna liczba pracowników wymagana przez Zamawiającego dla KSO, Zamawiający
przyjmie do celów obliczenia punktacji wartość 2 pracowników do zatrudnienia na umowę o pracę do
ochrony imprez kulturalnych.
O ś w i a d c z a m (y), że deklaruję/my zatrudnienie na umowę o pracę ……. osób do nadzoru
nad pracownikami:
Uwaga!
Należy wskazać ilość pracowników zadeklarowanych do zatrudnienia na umowę o pracę do nadzoru
nad pracownikami w ofercie dla KSN – od 0 do 1 (nie więcej niż 1 osoba).
W razie wskazania przez wykonawcę w ofercie do zatrudnienia na umowę o pracę ilości pracowników
większej niż minimalna liczba pracowników wymagana przez Zamawiającego dla KSO, Zamawiający
przyjmie do celów obliczenia punktacji wartość 1 pracownika do zatrudnienia na umowę o pracę do
nadzoru nad pracownikami
Uwaga!!!
W przypadku złożenia deklaracji zatrudnienia określonej liczby osób jw. wykonawca będzie
zobowiązany przestrzegać tego zobowiązania w toku realizacji zamówienia pod rygorem
zastosowania przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych za nienależyte wykonanie
zamówienia. W celu weryfikacji realizacji ww. zobowiązania, wykonawca będzie zobowiązany do
przedstawienia listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z terminem jej zawarcia
oraz czasu trwania oraz comiesięcznej informacji w tym zakresie pod rygorem sankcji wskazanych w
umowie.
O ś w i a d c z a m (y), że deklaruję/my czas dojazdu grupy interwencyjnej do siedziby Zamawiającego
od momentu powiadomienia o incydencie: ……….. minut.
UWAGA: Czas dojazdu grupy patrolowej do siedziby Zamawiającego nie może być dłuższy niż
20 minut – w ciągu dnia i nocy.
O ś w i a d c z a m (y), że zapoznałem(liśmy) się ze SIWZ i przyjmuję(my) je bez zastrzeżeń.
O ś w i a d c z a m (my), że zamierzam/nie zamierzam* powierzyć podwykonawcom następującą
część zamówienia: ………………………………………..……………………………………………………..
..........................................................................................................................................................
P o d a j ę (my), nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby powołuję (my) się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.*
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Akceptuję (my) warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia
umowy według przedstawionego wzoru, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego, umowa z naszej strony
będzie podpisana przez:……………………...............................................................................................
..................................................................................................................................................................
/podać imiona i nazwiska oraz stanowiska /

Internet: http:................................................., e-mail................................................................................
Tel. ............................................................... , Fax..................................................................................

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

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

(Miejscowość, data)

(Podpis Wykonawcy)
(pieczątka imienna oraz własnoręczny podpis osoby
/osób/ umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

