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F O R M U L A R Z  O F E R T Y  
 

 
 
 
 
 

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

(pełna nazwa wykonawcy) 

 

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

(adres siedziby wykonawcy) 

 

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

(adres siedziby wykonawcy) 

 

 

REGON …………………................................................................................................................   

 

NIP  …............................................................................................................................................... 

 

 

nr telefonu / faks ………………………………………………………………..…………………………………………………… 

 

e-mail  ......................................................................................................................................................................................... 

 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu „USŁUGI OCHRONY OSÓB, MIENIA I BUDYNKU 

WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W SZCZECINIE”, prowadzonym w trybie art. 

138o ustawy PZP, składam niniejszą ofertę:  

 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach 

określonych w Ogłoszeniu i Instrukcji dla wykonawców za cenę za 1 roboczogodzinę (1 rbg):  
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a) Posterunek Portiernia (P 1) 

 

cena netto za 1 rbg ……………………………………………………………………………….….……….……….. 

 

cena brutto za 1 rbg …………………………………………………………………………………………………… 

 

w tym kwota podatku VAT w zł …………………………………………………………….…………….……… 

 

b) Posterunek bramkowy wykrywacz metali (P 2) 

 

cena netto za 1 rbg ………………………………………………………………………………….………..……….. 

 

cena brutto za 1 rbg …………………………………………………………………………………………………… 

 

w tym kwota podatku VAT w zł …………………………………………………………….…………….……… 

 

 

2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w Ogłoszeniu. 

3. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

4. Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych we wzorze umowy, dołączonymi do Instrukcji dla wykonawców oraz 

w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 

5. Oświadczam, że razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 

powierzenia danych osobowych na warunkach zawartych we wzorze tej umowy i w terminie 

podpisania umowy głównej. 

6. Oświadczam, że dysponujemy lub będziemy dysponować w celu realizacji zamówienia 

osobami, które zostały ujęte na liście Komendanta Wojewódzkiego Policji kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej oraz posiadającymi udokumentowane, nieprzerwane 

najmniej sześciomiesięczne doświadczenie w pełnieniu służby ochrony fizycznej w obiektach 

sądów powszechnych lub prokuratury lub sądów administracyjnych lub obiektach 

Ministerstwa Sprawiedliwości.  

7. Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 
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8. Oświadczam, że dysponuję lub będę dysponować co najmniej 3 mobilnymi grupami 

interwencyjnymi na terenie lewobrzeżnej części miasta Szczecin oraz zapewniam dotarcie do 

obiektu Wojewódzkiego Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie w limicie do 10 minut od chwili 

wezwania. 

 

 

Ofertę składamy na .................................... kolejno ponumerowanych stronach.  

 

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia: 

 

 

1. ................................................................................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................................................................................. 

4. ................................................................................................................................................................................................. 

5. ................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………..................................., dn. …................................ …….................................................................... 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- 

podpis pełnomocnika wykonawców) 

 


