Załącznik nr 1

................................................
pieczęć firmy

Sąd Rejonowy
w Zduńskiej Woli
ul. S. Żeromskiego 19
98-220 Zduńska Wola

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy:
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Siedziba: ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
REGON .......................................................... NIP .........................................................................
Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia:
Imię i nazwisko: ..................................................................................
Numer telefonu....................................... nr faksu .................................
Adres poczty elektronicznej......................................................................
Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia na „świadczenie usługi ochrony osób i mienia
w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli” prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień
publicznych:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ( lit. „C” arkusza cenowego)
.................................................................... zł
(słownie : ...................................................................................................................................) zł
obejmującą wszystkie koszty, opłaty i podatki związane z jego realizacją zgodnie z wyceną przedstawioną
poniżej w arkuszu cenowym.
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Arkusz cenowy
1
A. Cena jednej roboczogodziny jednego agenta
ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej

B. Cena netto wskazana w pkt A x 11.350
godzin =
..............................................zł

…………………………………………zł
C. Cena oferty netto wskazana w pkt B ............................ zł
Podatek VAT

............................ zł

Cena oferty brutto .

............................. zł

2. Zamówienie będzie realizowane w okresie: od 1.06.2018 r. do 31.05.2019 r.
3. Oświadczamy, że z tytułu świadczonej przez nas usługi ochrony, Zamawiającemu będzie / nie będzie*
przysługiwało prawo obniżenia obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Oświadczamy, że w okresie trwania umowy gwarantujemy miesięczny wskaźnik ulgi we wpłatach na
PFRON w wysokości .......... % należnego miesięcznego wynagrodzenia netto Wykonawcy.
5. Oświadczamy, że zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom
wykonanie zamówienia w części dotyczącej:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i pełnienia czynności ochrony
obiektów Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli oraz zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy bez
zastrzeżeń postanowienia w nim zawarte.
7. Zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny do zrealizowania zamówienia ze stanem faktycznym
oraz zdobyliśmy wszystkie informacje o warunkach, w których będzie realizowane zamówienie i
uwzględniliśmy je w kalkulacji ceny oferty.
8. Wszelkie informacje zawarte w Formularzu Oferty i załącznikach stanowiących integralną część oferty oraz
w załączonych dokumentach są prawdziwe i rzetelnie informują o aktualnej sytuacji prawnej naszej firmy.
9. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w
projekcie umowy stanowiącym załącznik do Ogłoszenia, w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego
10. Ofertę złożono na ...... kolejno ponumerowanych stronach.
.............................., dnia ...................... 2018 r.

………………………………..

Miejscowość

Pieczęć i podpis osoby (osób) upoważnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*- niepotrzebne skreślić
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