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Znak sprawy: PZP/1/2020 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

 

 

 

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

(pieczątka firmowa Wykonawcy/lidera konsorcjum) 

ZAMAWIAJĄCY: 

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy 

Mokotów m.st. Warszawy 

ul. Jana Sebastiana Bacha 15 

02-743 Warszawa 

FORMULARZ OFERTY 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy*/Wykonawców występujących wspólnie*: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić  

(Powyżej należy podać dane dotyczące Wykonawcy: pełna nazwa (firma) i dokładny adres siedziby Wykonawcy, numer 

rejestracyjny z właściwego rejestru - KRS (jeśli dotyczy), NIP, REGON. 

W przypadku składania Oferty przez Wykonawców występujących wspólnie należy podać ww. dane dotyczące każdego 

z Wykonawców składających wspólną Ofertę, ze wskazaniem lidera konsorcjum spośród Wykonawców wchodzących w skład 

konsorcjum) 

oświadczamy, co następuje: 

1. Odpowiadając na „Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne” w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, pod nazwą: 

„Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz Służewskiego Domu 

Kultury w Warszawie” (dalej jako: „Ogłoszenie”), oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia, tj. świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia polegających 

na całodobowej, bezpośredniej ochronie fizycznej: stałej, stałym dozorze sygnałów 

przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach 

i urządzeniach alarmowych Zamawiającego oraz zapewnieniu doraźnie grupy 

interwencyjnej, w obiekcie, który jest siedzibą Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy 

Mokotów m.st. Warszawy, położonym przy ul. Jana Sebastiana Bacha 15 w Warszawie, 

wraz z przyległymi terenami, zgodnie z wymogami zawartymi w Ogłoszeniu wraz 

z załącznikami, w tym zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik 

nr 1 do Ogłoszenia oraz na warunkach i zasadach określonych we Wzorze umowy 

stanowiącym Załącznik nr 6 do Ogłoszenia, 
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za ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w kwocie: 

netto ………………………. zł 

stawka VAT .............. % w kwocie ....................... zł 

brutto (netto + VAT) - ............................................. zł 

(słownie: ...................................................................................................... złotych brutto), 

za każdy pełny miesiąc kalendarzowy realizowania przedmiotu zamówienia. 

Całkowite, łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia w okresie 

12 miesięcy wynosi: 

 netto ..…………………….. zł 

 wartość podatku VAT (według stawki …….. %VAT) w kwocie ……………… zł 

 brutto …………………………. zł (słownie: ………………………………….……), 

co stanowi cenę Oferty (brutto). 

W powyższej kwocie brutto zawarty jest podatek VAT oraz wszystkie inne podatki i opłaty, 

zgodnie z obowiązującym przepisami. 

UWAGA Zamawiającego dot. ust.1: 

Powyżej należy podać kwoty i stawkę VAT we wszystkich miejscach „wykropkowanych”, przeznaczonych na podanie tych 

informacji.  Zgodnie z Rozdziałem XII ust. 5 Ogłoszenia, łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia przez 

12 miesięcy należy obliczyć: 

 kwotę netto – jako iloczyn liczby (12) miesięcy realizowania przedmiotu zamówienia i kwoty netto ryczałtowego 

wynagrodzenia miesięcznego, 

 kwotę (wartość) podatku VAT – jako iloczyn liczby (12) miesięcy realizowania przedmiotu zamówienia i miesięcznych 

kwot podatku VAT, 

 kwotę brutto – jako iloczyn liczby (12) miesięcy realizowania przedmiotu zamówienia i kwoty brutto ryczałtowego 

wynagrodzenia miesięcznego. 

2. Oświadczamy, że w cenie Oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

pełnego zakresu zamówienia określonego w Ogłoszeniu wraz z załącznikami, w tym koszty 

pracy przyjęte do kalkulacji ceny zgodnie z przepisami dotyczącymi minimalnego 

wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a także zmiany 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej wchodzących w życie w 2021 r. 

oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w 2021 r. 

3. Informujemy, że wybór Oferty: 

1) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług*, 

2) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług tj. w zakresie: …………………………. 
(należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
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u Zamawiającego obowiązku podatkowego), którego/ych łączna cena netto wynosi ……………… 

zł (słownie: ………………………………… złotych).* 

UWAGA Zamawiającego dot. ust. 3: 

*niepotrzebne skreślić  
Jeżeli zachodzi przypadek, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 powyżej, to Wykonawca skreśla treść pkt 2, a pozostawia 

nieskreśloną treść pkt 1. Jeżeli zachodzi przypadek, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej, to Wykonawca skreśla treść 

pkt 1, a pozostawia nieskreśloną treść pkt 2 i podaje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz ich łączną cenę netto wyrażoną w złotych. 

Wówczas w ust. 1 Wykonawca podaje wartość, która dotyczy towaru lub usługi wskazanych w ust. 3 pkt 2 powyżej, tylko 

jako wartość netto. 

4. Zobowiązujemy się do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie określonym 

w Ogłoszeniu, tj. przez okres 12 miesięcy, rozpoczynający się o godz. 8:00 w pierwszym 

dniu miesiąca kalendarzowego następującego jako drugi po miesiącu, w którym została 

podpisana Umowa o realizację zamówienia, a kończący się o godz. 8:00 w dniu, który datą 

odpowiada początkowemu dniowi tego okresu. 

5. W ramach kryterium oceny Ofert określonego w Rozdziale XIII ust. 2 pkt 2 Ogłoszenia, tj. 

kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”, przedstawiamy do oceny ……….. usług/i. 

UWAGI Zamawiającego dot. ust. 5: 

W miejscu „wykropkowanym” należy podać liczbę usług przedstawionych przez Wykonawcę do oceny w ramach kryterium 

oceny Ofert „Doświadczenie Wykonawcy”, które muszą odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w Rozdziale 

XIII ust. 2 pkt 2 Ogłoszenia, w tym musza być wskazane przez Wykonawcę w złożonym wraz z Ofertą Wykazie usług, 

o którym mowa w Rozdziele VII ust. 1 pkt 3, a ich należyte wykonanie musi być potwierdzone załączonymi do Oferty 

listami referencyjnymi lub innymi dokumentami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. 

6. Akceptujemy warunki płatności określone w § 4 Wzoru umowy (Załącznik nr 6 

do Ogłoszenia), w tym płatność w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

7. Oświadczamy, że wszystkie osoby wykonujące czynności w ramach zamówienia 

polegające na realizowaniu przez pracowników ochrony zadań ochrony stałej i dozoru 

w Obiekcie, przez cały okres realizacji zamówienia, będą zatrudnione przez Wykonawcę 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy. 

UWAGA Zamawiającego dot. ust. 7: 

Zgodnie z Rozdziałem III ust. 2 Ogłoszenia wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy 

osoby fizycznej, która jako przedsiębiorca będący Wykonawcą realizującym zamówienie, osobiście będzie 

wykonywać czynności objęte Przedmiotem Umowy. 

8. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres wskazany w Ogłoszeniu, tj. przez 

30 dni, przy czym bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania Ofert. 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia wraz z załącznikami 

do Ogłoszenia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich 

zawarte. 

10. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej Oferty. 

11. Oświadczamy, że akceptujemy Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do Ogłoszenia 

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy zgodnej 
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z niniejszą Ofertą, na warunkach określonych w Ogłoszeniu wraz z załącznikami, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. Informujemy, że zamówienie zrealizujemy: 

sami, bez udziału podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców* 

Część (zakres) zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy oraz nazwa (firma) podwykonawcy: …………………………………….. 

UWAGI Zamawiającego dot. ust. 12: 

*niepotrzebne skreślić  
Zgodnie z Rozdziałem III ust. 5 pkt 1 i 2 Ogłoszenia, Zamawiający zastrzega obowiązek samodzielnego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. wszystkich usług objętych przedmiotem zamówienia, z wyłączeniem 

usług grupy interwencyjnej. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy część zamówienia nieobjętą 

powyższym zastrzeżeniem obowiązku samodzielnego wykonania, należy wskazać tę część zamówienia, której wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, i podać nazwy (firmy) tych  podwykonawców. Informację jw. należy 

powtórzyć tyle razy, ilu będzie podwykonawców. 

13. Oświadczamy, że informacje dotyczące ……………………..….... zawarte w ……....… 

na stronach ……….….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzegamy, 

że nie mogą być one udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w treści uzasadnienia zamieszczonego w załączniku 

……………..../na str. …… 

UWAGI Zamawiającego dot. ust. 13: 

Jeżeli Wykonawca zamierza zastrzec elementy/informacje zawarte w Ofercie wraz z załącznikami jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

to wypełnia ww. oświadczenie. W takim przypadku, zgodnie z Rozdziałem IX ust. 20 Ogłoszenia, w Formularzu oferty 

Wykonawca powinien w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości wskazać, które informacje/dokumenty zastrzega 

jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać w dołączonym uzasadnieniu, że zastrzeżone 

informacje/dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

Jeżeli Wykonawca nie zastrzega żadnych informacji jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, przekreśla treść 

ust. 13. 

14. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: „RODO”) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. 

UWAGI Zamawiającego dot. ust. 14: 

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO, treści ww. oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego 

skreślenie). 

15. Oświadczamy, że zgodnie z załączonym do niniejszej Oferty pełnomocnictwem, 

Pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas 

w postępowaniu i zawarcia umowy jest: ……………………………..……………….…… 

……………………………………………………………………………………..……….. 

UWAGI Zamawiającego dot. ust. 15: 
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Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną Ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższych zakresie ustanowili 

pełnomocnictwo. 

16. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: 

………………………………………………………………………………………………. 

na adres: …………………………………………………………………………………….. 

na adres e-mail: …………………………………………………………………………..…. 

nr telefonu do kontaktu: ………………………………………………………….…………. 

17. Oferta wraz z dokumentami i oświadczeniami została złożona na ………… stronach 

podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ……… do nr ………... 

18. Do Oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) ……………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

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

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka imienna/imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/ych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 


