Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz ofertowy
1

2

Miejsce świadczenia usługi
ochrony fizycznej obiektów i
mienia

3

Ilość szacunkowa roboczogodzin w
cena jednostkowa
całym okresie trwania umowy (za cały
netto za
okres obowiązywania umowy)
roboczogodzinę

4

podatek VAT

5

cena jednostkowa
brutto za
roboczogodzinę

6

7

8

szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia
(za cały okres obowiązywania umowy)

wartość netto
(kolumna 2 x kolumna 3)

podatek VAT

wartość brutto

część I
Julków

9524

Ostrzeszów

6027

część II
część III
Gotartów

9524

część IV
Skierniewice

6786

część V
Wola Kruszyńska

4762

Wynagrodzenie wskazane w powyższym formularzu stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszystkich zobowiązań określonych w projekcie
umowy i załącznikach.

Termin płatności faktury: ………………………....
Termin wykonania usługi: od 7:00 rano w dniu 02.01.2018 roku do 7:00 rano w dniu 02.01.2019 roku.

Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe)

□
□

UWAGA:

wybór oferty nie będzie prowadzać do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wybór oferty będzie prowadzać do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzać do jego powstawania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to :
....................................................................zł netto

w przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiający przyjmie, ze wybór oferty nie będzie prowadził do
powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.

Oświadczamy , że: załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia oraz projekt umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
uważamy się za związanych z ofertą przez cały czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oświadczamy , że: przy kalkulowaniu ceny ofertowej, minimalne wynagrodzenie pracownika nie zostało pomniejszone o koszty dodatkowe, w tym koszty korzystania ze
sprzętu, wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi czy koszty szkoleń.
Oświadczamy , że: spełniamy/nie spełniamy* warunek określony art. 22 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
*niepotrzebne skreślić.

Informacje Wykonawcy dotyczące części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom:

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.................................................................
Informacje
z art.. 8 us.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych o zastrzeżeniu jawności treści oferty (należy wypełnić tylko w przypadku zaistnienia takiej
sytuacji):
oświadczamy, ze : w kopercie stanowiącej cześć oferty/na stronach oferty nr............. znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; zastrzeżenie ich jawności uzasadniam
następująco:.............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

CZĘŚĆ ZADANIA

IMIĘ NAZWISKO

RODZAJ
UMOWY

WYKAZ OSÓB
KAWLIFIKACJE ZAWODOWE I UPRAWNIENIA

STOPIEŃ
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Miejscowość: ……………………………...….., data:……………………………..

……………………………………………………………….
(podpis osoby lub osób figurujących w
rejestrach uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy lub uprawnionych we właściwym
upoważnieniu)

