
Załącznik nr 1 
do Ogłoszenia MZGK/SZK/AR/7021/P-01/2019

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

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY:

Nazwa i siedziba  Wykonawcy: 

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

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

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

ADRES DO KORESPONDENCJI:

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

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

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

Regon:………………………………………             NIP:……………………………………………………………

Telefon: ……………….................................            Fax: …………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………

 

Powiat………………………………………..            Województwo:……………………………………………..

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna,  tj. wspólnicy 
spółki cywilnej) należy wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w przypadku 
spółki cywilnej należy wymienić wszystkich wspólników spółki cywilnej)

w  odpowiedzi  na  OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU  NA USŁUGI  SPOŁECZNE  I  INNE  SZCZEGÓLNE 
USŁUGI –   „Bezpośrednia ochrona fizyczna części budynku biurowego przy ul. Armii Krajowej 14 (siedziba 
MZGK) oraz budynku biurowo-usługowego przy ul. B. Krzywoustego 1  w Lęborku wraz z obsługą techniczną 
tego budynku” MZGK/SZK/AR/7021/P-01/2019 o wartości  poniżej  750 000 euro,  do których zastosowanie mają 
przepisy art.  138o  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.2018.1986  t.j.  z  dnia 
16.10.2018),

oferuję wykonanie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia:



NAZWA KRYTERIUM:

K1: Kryterium 1 (K1) Cena oferty brutto: ............................................................ zł,

słownie:  .........................................................................................................................

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

w tym:

• Cena brutto za 12 m-cy za bezpośrednią ochronę fizyczną części budynku biurowego przy ul. 

Armii  Krajowej  14  w  Lęborku  (siedziba  MZGK):  .......................................................  zł

(słownie:......................................................................................................................................

............................................................................................................................................... zł)

• Cena brutto za  12 m-cy za  bezpośrednią ochronę fizyczną budynku biurowo-usługowego 

przy  ul.  B.  Krzywoustego  1  w  Lęborku  wraz  z  obsługą  techniczną  tego  budynku: 

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

(słownie:......................................................................................................................................

............................................................................................................................................... zł)

K2:  Czas dojazdu grupy interwencyjnej na wezwanie pracownika ochrony do 
konkretnego zdarzenia na terenie chronionego obiektu

Kk-   Czas dojazdu grupy interwencyjnej na wezwanie pracownika ochrony do konkretnego   
zdarzenia na terenie chronionego obiektu przy ul. Krzywoustego 1- zaznaczyć „x”

□ -  Czas dojazdu grupy interwencyjnej na  wezwanie  pracownika  ochrony do konkretnego zdarzenia  na terenie 
chronionego obiektu  przy ul. Krzywoustego 1 - poniżej 5 minut 

□ -  Czas dojazdu grupy interwencyjnej na  wezwanie pracownika ochrony do konkretnego zdarzenia na terenie 
chronionego obiektu   przy ul. Krzywoustego 1- od 5 minut do 10 minut 

□ -  Czas dojazdu grupy interwencyjnej na wezwanie pracownika ochrony do konkretnego zdarzenia na terenie 
chronionego obiektu  przy ul. Krzywoustego 1 - od 11 minut  do 20 minut 

□ -  Czas dojazdu grupy interwencyjnej na wezwanie pracownika ochrony do konkretnego zdarzenia na terenie 
chronionego obiektu  przy ul. Krzywoustego 1- powyżej 20 minut 

Ka -  Czas dojazdu grupy interwencyjnej na wezwanie pracownika ochrony do konkretnego   
zdarzenia na terenie chronionego obiektu przy ul.   Armii Krajowej 14   - zaznaczyć „x”  

□ -  Czas dojazdu grupy interwencyjnej na  wezwanie  pracownika  ochrony do konkretnego zdarzenia  na terenie 
chronionego obiektu  przy ul. Armii Krajowej 14 - poniżej 5 minut 

□ -  Czas dojazdu grupy interwencyjnej na wezwanie  pracownika  ochrony do konkretnego zdarzenia  na terenie 
chronionego obiektu  przy ul. Armii Krajowej 14 - od 5 minut do 10 minut 

□ -  Czas dojazdu grupy interwencyjnej na wezwanie pracownika ochrony do konkretnego zdarzenia na terenie 
chronionego obiektu  przy ul. Armii Krajowej 14 - od 11 minut do 20 minut 

□ -  Czas dojazdu grupy interwencyjnej na wezwanie pracownika ochrony do konkretnego zdarzenia na terenie 
chronionego obiektu  przy ul. Armii Krajowej 14 - powyżej 20 minut



1. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się  z  warunkami udziału w postępowaniu i  nie  wnoszę  
do  nich  zastrzeżeń  oraz,  że  uzyskałem  (-am)  konieczne  informacje  i  wyjaśnienia  
do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że jestem związany (-a) niniejszą ofertą przez 30 dni.
3. Oświadczam, że przyjmuję warunki umowy i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się 

do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
4. Oświadczam,  że  osoby,  które  będą  wykonywały  przedmiotową  usługę  będą  zatrudnione  

w sposób określony w art. 22   §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy  .  
5. Wszelką  korespondencję  w  sprawie  przedmiotowego  postępowania  należy  kierować  

na adres...................................................................................................................................;

tel.: .......................................; faks: .....................................; e-mail: ................................... .

Oświadczamy, że zamówienie realizować będziemy przy udziale podwykonawcy*: 

Dane podwykonawcy: 

• Firma podwykonawcy 
(adres): ........................................................................................................................................

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

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

• Część zamówienia którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania w/w 
podwykonawcy: ..........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

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

*wypełnić w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć realizację zamówienia 
podwykonawcom. Jeśli Wykonawca nie wskaże części zamówienia, którą zamierza 
powierzyć podwykonawcom Zamawiający uzna, iż całość umowy realizowana będzie 
siłami własnymi Wykonawcy.

Oferta zawiera ...........  parafowanych i ponumerowanych stron przez osobę podpisującą ofertę.

       ……………………………………                        …………………………………….
                 (miejscowość, data)                                       pieczątka i podpis upoważnionego

         przedstawiciela Wykonawcy


	(pieczęć Wykonawcy)
	FORMULARZ OFERTOWY

