Nr postępowania: ZP.271.55.2017

Zał. nr 1
……………………...
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne dot: Świadczenia usługi ochrony fizycznej
osób i mienia w Urzędzie Miejskim w Wołominie z siedzibą przy ul. Ogrodowej 4 w okresie od dnia
02.01.2018r. do dnia 02.01.2020r.
.......................................………………...........................................................................................…
(pełna nazwa firmy Wykonawcy)
posiadającego siedzibę
...................................….………………...........................................................................................…
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość
.......................................………………...........................................................................................…
telefon
NIP ……………………………………

fax

e-mail

REGON ………………………………...

1. OFERUJĘ WYKONANIE ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:
a) Wartość brutto w zł : ........................................................................ ,
słownie: ..............................................................................................................................................…
VAT ................%, kwota podatku w zł: …........................….......... ,
wartość netto w zł.: .......……………..........…........… ,
Wg załączonego Formularza cenowego.
b) Oświadczamy, że firma zatrudnia ……… osoby/osobę zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin,
którym zostanie powierzona realizacja ochrony obiektu Urzędu.

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – sukcesywnie od dnia 02.01.2018r. od godz. 8:00 do dnia
02.01.2020r. do godz. 7:30
3. WARUNKI PŁATNOŚCI: przelewem, w terminie 21 dni od daty złożenia w Urzędzie Miejskim
prawidłowo wystawionej faktury.
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4. OŚWIADCZAM:
- żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,
- zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy załączonym do ogłoszenia, akceptujemy je i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:
- siłami własnymi1
- siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców¹,
zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
a) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy …..........................................
b) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy …..........................................

5. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ:
– Formularz cenowy;
– Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje do
wykonania zamówienia.
–

Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje radiowym systemem przeciw-napadowym.

–

Aktualna koncesja MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania
usług ochrony osób i mienia.

–

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej

–

Kopia polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

–
–

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

Miejscowość ..............................., dnia .....................................

..................................................
podpis Wykonawcy

1

niepotrzebne skreślić
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