
Znak sprawy: G-2512-1/2017 Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres Zamawiającego:

SĄD OKRĘGOWY w RZESZOWIE, 35-959 RZESZÓW, PLAC ŚRENIAWITÓW 3 

Nazwa zamówienia: „Kompleksowe świadczenie usługi ochrony w zakresie stałej ochrony 

fizycznej, monitoringu włamaniowego oraz konwoju gotówki dla Sądu Okręgowego 

w Rzeszowie oraz Sądu Rejonowego w Strzyżowie”

I. Dane WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy*:..........................................................................................................................................

Nr KRS* (jeżeli Wykonawca ma obowiązek posiadania):.....

Nr NIP * (jeżeli Wykonawca ma obowiązek posiadania):....

Nr REGON* (jeżeli Wykonawca ma obowiązek posiadania): 

Adres siedziby Wykonawcy*:....................................................

Adres do korespondencji z Wykonawcą* (wpisać jeżeli jest inny od adresu Wykonawcy podanego 

wyżej).....................................................................................................................................................................

Nr telefonu :....................................................................................................................................................

Nr fax-u do korespondencji z Wykonawcą : ...............................................................................................

Adres e-mail Wykonawcy:..................................................................................................................................

oraz imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/nych ze strony Wykonawcy do posługiwania się tym 

adresem e-mail:..................................................................................................................................................

Reprezentacja Wykonawcy:
ja/my:...................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

niżej podpisany/ni oświadczam/y, że jestem/śmy uprawniony/eni do reprezentowania Wykonawcy 

w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie.................................

f*w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajqcych się o zamówienie należy dodatkowo podać Nazwę nadang np. 
Konsorcjum oraz dane dotyczące każdego z wykonawców oraz ich funkcje pełnione w Konsorcjum (w tym należy wskazać, 
który z wykonawców będzie pełnił funkcję PEŁNOMOCNIKA Konsorcjum ustanowionego na mocy arf.23 ustawy Pzp).

II. Jako WYKONAWCA:

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym składam ofertę na wykonanie 

zamówienia pod nazwą: „Kompleksowe świadczenie usługi ochrony w zakresie stałej ochrony 

fizycznej, monitoringu włamaniowego oraz konwoju gotówki dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie
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oraz Sqdu Rejonowego w Strzyżowie", znak sprawy: G-2512-1/2017 i oferuję wykonanie niniejszego 

zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (zwanej w skrócie SIWZ).

1. OFERUJĘ wykonanie niniejszego zamówienia za cenę ofertową:

„łączną cenę brutto" w wysokości:...................................................................................................... z*-

(słownie brutto:...........................................................................................................................................
........................................................................zł) - (zgodnie z pkt. XVI w związku z pkt. XVIII SIWZ).

Powyższa „łączna cena brutto” zawiera obliczone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami 

o podatku od towaru i usług :

podatek VAT (............. %).......................................... zł oraz wartość netto:....................................... zł.

Oświadczam, że powyższa łączna cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym 

wykonaniem niniejszego zamówienia w pełnym zakresie, w tym koszty wynikające 

z wymagań zawartych w SIWZ oraz inne niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszego 

zamówienia. Powyższa kwota wynika z:

L.p. Nr części zamówienia Ilość
Cena
jedn.
netto

Wartość
netto

VAT
/ w % /

Kwota
VAT

Wartość
brutto

A B C D E F G H

1.

Część 1 zamówienia -  
zg. z opisem pkt. Ill.2.lit. 

a) SIWZ.

2512
godzin*

/za I 
godz. /

2. Część II zamówienia -  
zg. z opisem 

pkt. Ill.2.lit. b) SIWZ.

15 miesięcy

/za / 
miesiąc/

3. Część III zamówienia -  
zg. z opisem 

pkt. Ill.2.lit. c) SIWZ.

10 944 
godzin*

ha 1 
godz./

4. Część IV zamówienia -  
zg. z opisem 

pkt. III.2.lit. d) SIWZ.

15 miesięcy

/za 1 
miesiąc/

5. Część V zamówienia -  
zg. z opisem 

pkt. !ll.2.lił. e) SIWZ.

15 miesięcy

h a  1 
miesiąc/

6. Część VI zamówienia -  
zg. z opisem pkt. 

Ill.2.lit. f) SIWZ

2 946 
godzin*

/za 1 
godz./

RAZEM X
* Liczba godzin wynika z przemnożenia czasu pracy w okresie objętym zamówieniem oraz łącznej 
liczby godzin pracy pracowników ochrony zgodnie z ,,Opisem przedmiotu zamówienia” wynikającym 
z SIWZ.

Strona 2 z 5



2. OŚWIADCZAM, że:
** wybór mojej oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego
albo (poniżej obowiązkowo wypełnia wykonawca tylko w przypadku gdy wybór jego oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiajgcego obowiązku podatkowego)

** wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

w związku z tym wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie

prowadzić do jego powstania .....................................................................................................  [nazwę

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić u zamawiającego do

powstania obowiązku podatkowego] ........................................................................................................

oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku:........................................................................................zł

(** niepotrzebne skreślić)
3. Zapewniam wykonanie niniejszego zamówienia w terminie zgodnym z zapisami SIWZ.

4. Oświadczam, że :

4.1. CZAS DOJAZDU (Dl) tj. czas dojazdu grupy interwencyjnej do budynku położonego 

w Rzeszowie, przy ul. Hetmańskiej 15, lokal użytkowy nr 18 wyniesie:

** 5 minut, słownie:: pięć minut

**............................minut; słownie:.........................................
(wypełnia ten Wykonawca który oferuje 

CZAS DOJAZDU (Dl) dłuższy niż 5 minutl

(** niepotrzebne skreślić)
4.2. CZAS DOJAZDU (D2) tj. czas dojazdu grupy interwencyjnej do budynków położonych 

w Strzyżowie, przy ul. 3 -  go Maja 14 i przy ul. 8-go Marca 9, 38-100 Strzyżów (budynki nr A, B 

i C) wyniesie:

** 5 minut, słownie:: pięć minut 

**............................ minut; słownie:.........................................
(wypełnia ten Wykonawca, który oferuje 

CZAS DOJAZDU (D2) dłuższy niż 5 minutl

(** niepotrzebne skreślić) j
i

4.3. Warunkami płatności zawartymi w § 4 ust. 1 do ust. 8 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

5. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze 

wszystkimi do niej załącznikami i uznaję się związanym określonymi w tych dokumentach 

wymaganiami i zasadami postępowania.

6. Oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy, będący załącznikiem Nr 6 do SIWZ. 

Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty za najkorzystniejszą do zawarcia 

umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ i na warunkach zawartych we wzorze umowy, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Oświadczam, że:
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8.1. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ zamówienie wykonam osobiście w zakresie 

kluczowych części zamówienia (**niepotrzebne skreślić) ti. w zakresie:

- Ochrona fizyczna osób i mienia w systemie stacjonarnej ochrony na terenie obiektu 

wykorzystywanego na potrzeby lokalowe Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów 

w Rzeszowie (OZSS), przy ul. Hetmańskiej 15 (III i IV piętro), która stanowi część I zamówienia.

- Ochrona fizyczna osób, mienia i budynku w systemie stacjonarnej ochrony na terenie obiektu 

Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Plac Śreniawitów 3, 35-95? Rzeszów, która stanowi część 

III zamówienia

- Ochrona fizyczna osób, mienia i budynków Sądu Funkcjonalnego - Sądu Rejonowego w Strzyżowie, 

przy ul. 3 -  go Maja 14 i przy ul. 8-go Marca 9, 38-100 Strzyżów (budynki nr A, B i C), która stanowi 

część VI zamówienia.

8.2. Pozostałe części zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ (**niepotrzebne 

skreślić):

8.2.1. Wykonam osobiście w zakresie:

- Ochrona budynku i mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego 

w Rzeszowie, przy ul. Hetmańskiej 15, lokal użytkowy nr 18 (część III piętra i IV piętro) 

wykorzystywanego na potrzeby lokalowe Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów 

(OZSS) w systemie monitorowania z transmisją danych, która stanowi część II zamówienia 

(**niepotrzebne skreślić)

- Konwój, ochrona i transport gotówki do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 

35-959 Rzeszów, która stanowi część IV zamówienia f**niepotrzebne skreślić)

- Ochrona budynków i mienia Sądu Funkcjonalnego - Sądu Rejonowego w Strzyżowie, przy ul. 

3 -  go Maja 14 i przy ul. 8-go Marca 9, 38-100 Strzyżów (budynki nr A, B i C) w systemie 

w monitorowania z transmisją danych, która stanowi część V zamówienia (**niepotrzebne 

skreślić)

albo

8.2.2. Wykonam przy pomocy następujących firm Podwykonawców:

(wypełnia Wykonawca tylko w sytuacji powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy
w zwiqzku z art. 36a ust I ustawy Pzp)

którym powierzę wykonanie poniżej wyszczególnionych części zamówienia (Wykonawca wpisuje 

dokładnie tożsamy zakres części opisanej w pkt. 8.2.I., którą to część zamówienia powierzy do 

wykonania Podwykonawcom, a nie wykona jej osobiście):

1 ) ............................................................................................................................................................................................................................................................

2)
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3)

9. Oświadczam, że niniejsza oferta:

** nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

albo

** zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w n/w dokumentach, 

oświadczeniach, załącznikach itp. dołączonych do formularza ofertowego (Niniejsze obowiązuje 

tylko wtedy, kiedy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca nie później niż w terminie składania 

ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust.4 ustawy Pzp) :

(** niepotrzebne skreślić)

10. Oświadczam, że zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ przy realizacji zamówienia 

(Przedmiotu umowy) zatrudnimy na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez 

zamawiającego w SIWZ czynności w zakresie realizacji zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

Do niniejszego Formularza ofertowego załączam:

1 /  ...............................................................................................................................................................................................................

2/ .............................................................................................................................................................................................

3 / ...............................................................................................................................................................

4 / ...............................................................................................................................................................

5 / ...............................................................................................................................................................

... ./ .............................................................................................................................................................

Oświadczam, że oferta została złożona na ...............  zapisanych i podpisanych stronach, kolejno

ponumerowanych od n r............do nr

......................... . dnia...................... r.
(miejscowość)

(podpis/sy osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania 
Wykonawcy (podpis/y czytelny/e albo nieczytelny/e 

z imienną pieczątką)
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