
 

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

______________________________, dnia ____________ 2018 r. 

 

 

Pełna nazwa Wykonawcy 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Adres siedziby   Wykonawcy 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Nr NIP _______________________________ 

Nr Tel  _______________________________ 

Nr fax  _______________________________ 

e-mail _______________________________ 

 

 

Powiat Kołobrzeski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu 

ul. Gryfitów 8 

78-100 Kołobrzeg 

 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: 

„Świadczenie w 2019 roku na rzecz Zamawiającego usługi ochrony placu  

i obiektów położonych przy ulicy Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg” 

 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 

 

 

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu 

za:  

Lp. 
Rodzaj 

asortymentu 
Miesiąc 

Jednostka 

rozliczeniowa 

(r-g) 

Szacunkowa 

ilość potrzeb 

Cena 

jednostkowa 

 netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto  

Wartość 

zamówienia 

brutto 

kol. 5 x kol. 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

styczeń godzina 568    

2 luty godzina 512    



 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia określonego w Ogłoszeniu zgodnie z jego warunkami za cenę brutto 

______________ złotych,  słownie złotych __________________________________________________ _______ (z pozycji 

13 Razem).  

2. Oferujemy czas przyjazdu Grupy Interwencyjnej w ciągu ……………….  minut. 

3. Oświadczamy, że zaoferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o zamówieniu oraz, że zamówienie będzie realizowane 

zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Ogłoszeniu 

o zamówieniu. 

5. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach  w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

7. Akceptujemy warunki płatności zawarte w umowie. 

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

9. Oświadczamy, że  Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ochrony fizycznej 

osób i mienia i zobowiązuje się zachować ciągłość ubezpieczenia, przez cały okres trwania umowy. 

10. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę. 

11. Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                         

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

__________________________________________________. 

12. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

osoba do kontaktu: ______________________ 

tel: __________________________________ 

fax: __________________________________ 

3 

Usługa 

ochrony 

mienia 

marzec godzina 576    

4 Kwiecień godzina 552    

5 Maj godzina 576    

6 Czerwiec godzina 568    

7 lipiec godzina 560    

8 Sierpień godzina 576    

9 Wrzesień godzina 552    

10 Październik godzina 560    

11 Listopad godzina 568    

12 grudzień godzina 584    

13 RAZEM 6752    



e-mail: _______________________________ 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 

              (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

UWAGA: 

W polach, które nie dotyczą Wykonawcy wpisać „NIE DOTYCZY” lub wykreślić 

 

 

 


