
FORMULARZ OFERTY    Załącznik nr 2 

do SWZ na „Ochronę osób i 

mienia…" 

 

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

miejscowość   data   

 

Pełna nazwa (firma) wykonawcy: ________________________________________________ 

Siedziba i adres wykonawcy: ___________________________________________________ 

REGON: ____________________________ NIP: _________________________________ 

Telefon: ____________________________________________________________________ 

Adres e-mail: ________________________________________________________________ 

Adres ESP (skrzynki ePuap Wykonawcy):_____________________________________ 

 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym………………………………………….. 

 

Park Kultury w Powsinie 

ul. Maślaków 1 

02-937 Warszawa 

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w trybie podstawowym bez 

prowadzenia negocjacji pn: Sukcesywne świadczenie w 2022 roku usługi ochrony osób i 

mienia na terenie Parku Kultury w Powsinie” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”), za cenę: 
 

Przedmiot 

usługi 
Cena netto za jedną  

osoboroboczogodzinę 

netto 

Ilość 

osoboroboczogodzin 

szacowana przez 

Zamawiającego 

Cena netto Kwota VAT Cena brutto 

1 2 3 4 5 6 

Całodobową 

ochronę 

fizyczną Parku 

Kultury w 

Powsinie  

 

 

 

……………..…..zł. 

 

 

 

8 040 

 

 

 

 

…………..zł. 

 

 

 

 

…………..zł. 

 

 

 

 

…………..zł*. 

*- podana cena zostanie wykorzystana przy obliczaniu kryterium przedstawionego w pkt. 24.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego 

postępowania. 

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumny: 2, 4, 5, 6. 

Kwota podana w kolumnie 4 musi być iloczynem kolumny 2 i 3. Kwota podana w kolumnie 6 musi być 

sumą kwot podanych w kolumnie 4 i 5.   



2.  Oświadczamy, że ceny powyższe zawierają wszystkie koszty Wykonania zamówienia, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

3. Ponadto oświadczamy, że: 

a) Informacje zawarte na stronach od nr ____ do nr ____ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji   (Dz. U. z 2019 poz. 1010 i 1649). W przypadku zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa należy wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Jeżeli wykonawca nie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią  

tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający będzie uprawniony do ujawnienia zastrzeżonych 

informacji osobom trzecim, bez żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy; 

b) Wykonawca jest  /  nie jest* mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem1; 

c) Wykonawca zapoznał się ze SWZ oraz załącznikami, zdobył wszelkie informacje 

konieczne do przygotowania oferty, przyjmuje warunki określone w SWZ i zobowiązuje 

się do wykonania zamówienia zgodnie z nimi; 

d) Zaoferowana cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, zawiera wszystkie 

koszty, jakie będzie musiał ponieść Zamawiający z uwzględnieniem podatku od towarów  

i usług (VAT); 

e) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

f) w wypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej Wykonawca zobowiązuje 

się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SWZ oraz w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego; 

g) Wykonawca jest wpisany do rejestru ________ prowadzonego przez__________ pod 

nr__________. Dokument można bezpłatnie uzyskać pod adresem ______________. 

 

_____________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 

                                                 
1  Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

(Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa n ie 

przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrud niają 

mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 

milionów EUR. 


