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Załącznik nr 2 do Zapytania 

DAI.261.7.22 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

 

………………………… 

Pieczęć Wykonawcy 

Nazwa wykonawcy ..................................................................................................... 

Adres wykonawcy  ..................................................................................................... 

NIP wykonawcy: ......................................................................................................... 

Numer telefonu  .......................................................................................................... 

Numer faxu  ................................................................................................................ 

E-mail  ........................................................................................................................ 

Osoba upoważniona do kontaktu: ………………………………………………….. 

 

Nazwa i siedziba Zamawiającego:  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,  

al. ks. J. Popiełuszki 41, 25–155 Kielce 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi pn.: „Ochrona  

i monitoring systemów: włamania i napadu, z udziałem patroli interwencyjnych oraz 

monitoringu przeciwpożarowego.” w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, znak: DAI.261.7.22, składamy niniejszą ofertę: 

 
1. Łączna szacunkowa cena oferty za okres 27 miesięcy realizacji zamówienia wynosi: 

 

netto - ……………… zł 

(słownie złotych……………………………………………………) 

 

VAT - ……………… zł 

(słownie złotych……………………………………………………) 

 

brutto - ………………zł 

(słownie złotych……………………………………………………) 
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2. Na cenę oferty składają się: 

 

 
 

 

Lp. 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia 

 
Cena 

jednostkowa 

netto 

 

 

Cena netto  

 

 

Cena brutto  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

1. 

 

Świadczenie usługi ochrony – 

zapewnienie jednoosobowej ochrony 

obiektu; dni robocze – godziny 

realizacji: 6:30 – 8:00; 15:00 – 18:30 

(5 godzin dziennie) 

Szacowana ilość godzin – w ciągu 

27 m-cy – 2 815 godz.  

(563 dni x 5 godzin) 

 

 

za godzinę 

cena jednostkowa netto za 

godzinę x 2 815 godz. 

 (t.j. szacowana ilość godzin 

w ciągu 27 m-cy) 

(kol. 3 x 2 815) 

cena netto za 27 m-cy 

+ VAT 

(kol. 4 + VAT) 

   

 

 

 

2. 

 

Usługa monitoringu systemu 

włamania i napadu  

z udziałem patroli interwencyjnych 

oraz monitoringu przeciwpożarowego 

 

za miesiąc usługa za 27 miesięcy netto 

(kol. 3 x 27) 

cena netto za 27 

miesięcy 

 + VAT 

(kol. 4 + VAT) 

 
 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Łączna cena oferty 

 

za miesiąc 

łączna cena netto –  

27 miesięcy  

(suma punktów  

1 i 2 z kol. 4) 

łączna cena brutto - 

27 miesięcy  

(suma punktów  

1 i 2 z kol. 5) 

   

 

 
3. Składając niniejszą ofertę oświadczam, że: 

1) uzyskałem od Zamawiającego  wszelkie  informacje niezbędne do przygotowania oferty; 

jednocześnie ponoszę odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania 

warunków realizacji zamówienia; 

 

2) oferowana przeze mnie cena zawiera wszelkie koszty realizacji zamówienia niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi, 

nawet jeśli nie zostało to wyraźnie opisane, w tym podatek VAT; 

 

3) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem; w celu 

udokumentowania powyższego załączam następujący dokument: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

    wyszczególnić załączone dokumenty 

 

4) posiadam doświadczenie w realizacji usług objętych pełnym przedmiotem zamówienia  

w min. 10 obiektach biurowych o powierzchni użytkowej minimum 800 m2; w celu 

wykazania powyższego załączam wykaz placówek objętych pełnym przedmiotem zamówienia 

w ww. jednostkach w okresie: ostatnich 3 lat/w  okresie ………  (niepotrzebne skreślić i 

wypełnić, jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata), zgodnie z wypełnionym 

Załącznikiem nr 5 do Zapytania ofertowego; 

5) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia, 

tj.: 
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a) dysponuję ..……. (wpisać liczbę) firmowo oznakowanymi samochodami na potrzeby 

grupy patrolowej na terenie miasta Kielce, posiadającymi łączność radiowo-dyspozytorską 

i GSM, 

b) dysponuję systemem urządzeń odbiorczych do monitorowania sygnałów. 

6) posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i 

zobowiązuje się utrzymać ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania umowy; 

7) w celu realizacji zamówienia będę dysponował/nie będę dysponował (niepotrzebne skreślić) 

zasobami podmiotów trzecich; do oferty załączam  pisemne oświadczenie tych podmiotów o 

oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia (dotyczy przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z zasobów 

podmiotów trzecich); 

 

8) osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia; 

9) do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie ochrony fizycznej kieruję  pracownika 

ochrony fizycznej: 

a) posiadającego wpis/nie posiadającego wpisu (niepotrzebne skreślić) na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej; 

Uwagi (w przypadku skierowania większej liczby pracowników niż 1 w uwagach należy 

wskazać łączną liczbę tych pracowników i ilu z nich posiada wpis na listę pracowników 

kwalifikowanych) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

          i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się przed podpisaniem umowy 

          dostarczyć dokumenty potwierdzające powyższe dane dotyczące pracownika ochrony 

          fizycznej; 

 

10) stacja monitorowania spełnia warunki podłączenia drogą radiową/GSM/łącza telefonicznego 

(niepotrzebne skreślić) systemu alarmowego ZAMAWIAJĄCEGO do urządzeń odbiorczych 

WYKONAWCY, a także pozwala na natychmiastową analizę i weryfikację sygnałów 

alarmowych; 

 

4. Określam czas dojazdu patrolu interwencyjnego, rozumiany jako czas, który upłynie od momentu 

odebrania przez Wykonawcę sygnału z lokalnego systemu alarmowego/zgłoszenia do momentu 

przyjazdu grupy patrolowo-interwencyjnej na miejsce, z którego pochodzi sygnał 

alarmowy/zgłoszenie, na nie dłużej niż ……… minut. Czas został wyliczony według następującej 

metodologii: 

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

   podać uzasadnienie określenia czasu dojazdu patrolu 

 

5. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do rozpoczęcia realizacji zamówienia od 

1 kwietnia 2022 r. i jego realizacji przez okres 27 miesięcy (tj. do 30 czerwca 2024 r.),  w sposób 

zgodny z wymaganiami określonymi w zaproszeniu oraz w załącznikach do niego.  

6. Akceptuję określone w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego wzór umowy  

i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w projekcie 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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7. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi z udziałem/bez udziału podwykonawców  

(w przypadku udziału podwykonawców podać zakres): 

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

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

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

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

 

8. Do podpisania umowy upoważnione są następujące osoby: 

1) …………………………………………. 

2) …………………………………………. 

 

9. Do oferty załączam dokument potwierdzający reprezentację (jeśli dotyczy). 

 

10.  Oświadczam, że informacje podane w ofercie i załącznikach do niej są prawdziwe. 

 

 

 

 

 
…………………………………………………….. 

Imiona i nazwiska osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

…………………………………………………….. 

Czytelne podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

 

 

 


