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Załącznik nr 1 
 

Formularz ofertowy 

 
 
 

.............................................. 
       (pieczęć  Wykonawcy) 
 

 
 

dotyczy:  „Całodobowa ochrona obiektów i mienia Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych oraz innych podmiotów, działających na 
terenie Instytutu z grupą interwencyjną, wraz z obsługą portierni nr 1 i 2, centrali 
telefonicznej, monitorów telewizji przemysłowej, prowadzenia recepcji pokoi 
gościnnych” 

 

Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Adres: .............................................................................................................................................. 

TEL:........…………................…………………………………………………………..... 

REGON: …………………................……………………………………………………….. 

NIP: …………………………………................…………………………………………….. 

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję……………………….......................... 

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu wraz z danymi 

kontaktowymi……………………………………………………………………………….................................................. 

1. Oświadczamy, że wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 OPZ 
oraz załącznikiem nr 3 Istotne postanowienia umowne nastąpi po następujących cenach: 
 

L.
p. 

1 2 3 4 5 6 

1. Nazwa usługi Cena 
jednostkowa 

netto  

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Mnożnik 
 

Cena netto za 
zamówienie  

 

Cena brutto za 
zamówienie 

2. Cena za 1 roboczogodzinę  usługi 
fizycznej ochrony wraz z 

  
13200 
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zabezpieczeniem wsparcia grupą 
interwencyjną 

(przewidywanych) 
roboczogodzin w 
ciągu 9  miesięcy) 

3 Łączna cena za zamówienie:   

      
Słownie łączna cena za zamówienie netto:  

 
 
 
 

............................................................................................................................................................... zł 
Słownie łączna cena za zamówienie brutto:  

 
 
 
 

............................................................................................................................................................... zł 

 

2. Oświadczamy, iż każdorazowa wartość ulgi z tytułu odpisu na PFRON, którą uzyska Zamawiający nie 
będzie mniejsza niż 20% i na dzień składania ofert wynosi ……..%. – proszę uzupełnić deklarowaną 
wartość. 

Zamawiający zastrzega, iż o ubieganie się o udzielenie zamówienia mogą przystąpić Wykonawcy, 

których wartość ulgi z tytułu odpisu na PFRON, którą uzyska Zamawiający nie będzie mniejsza niż 

20%. 

3.Oświadczamy, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonaliśmy trzy  usługi 
odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. ochrony obiektów o powierzchni nie mniejszej niż 10 
000 m2 każda, a wartość każdej z usług w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy wyniosła minimum 100 
000,00 zł netto (słownie: sto tysięcy złotych netto). 

Lp. Przedmiot usługi 
Okres wykonania 

usługi 

Powierzchnia 

obiektu m2 
Nazwa i adres 

zamawiającego usługę 

Wartość 

usługi netto 

(PLN) 

1.  

 

    

2.  

 

    

3 
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UWAGA! Do powyższego zestawienia należy załączyć dowody: Dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. 

Zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. poz. 1126) dokumenty oraz oświadczenia, które składane są przez wykonawców 

na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3.Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z 

załącznikami  akceptuję/my je bez zastrzeżeń i zobowiązuję/my się, w przypadku wyboru mojej/naszej 

oferty, do zawarcia umowy. 

4.Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, normami i obowiązującymi przepisami. 

5. Oświadczamy, że wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe. 

6. Oświadczam/my, iż przewidujemy powierzenie zamówienia podwykonawcom* w zakresie:  

 

Część zamówienia: Podwykonawca (ze wskazaniem firmy): 

  

  

* Zamawiający nie dopuszcza realizacji usługi o podwykonawstwo w zakresie ochrony fizycznej. 

 

7. Oświadczam/my, iż wszystkie osoby zaangażowane w realizację zamówienia, będą zatrudniane na 

podstawie umowy o pracę w pełnym zakresie wynikającym z przedmiotu zamówienia (Zamawiający 

dopuszcza rozliczanie godzin nadliczbowych wynikających z grafiku w oparciu o umowę zlecenie).  Na 

wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające 

zatrudnienie pracowników wykonujących usługę na obiekcie w formie i na okres wymagany w OPZ. 

 

8. Zastrzeżenie Wykonawcy: 

Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania. 
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.................................................................. 

(podpis osób/y uprawnionych  

do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy 

 

………………………….., dnia………………………..2021r. 
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