
Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
         (pieczęć Wykonawcy) 

 
 
Sąd Rejonowy  
w Węgrowie 
ul. Przemysłowa 20 
07-100 Węgrów 

 
 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

A) Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru 
obiektu Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie przy ul. 
Przemysłowej 20: 
 

Lp. Opis usługi 

Szacunkowa liczba 
godzin świadczenia 

usługi w okresie 
realizacji 

przedmiotu 
zamówienia 

według 
obowiązującego 

kalendarza z 
uwzględnieniem 
dni wolnych od 

pracy 

Cena (stawka) 
brutto za 1 

godzinę pracy 
jednego 

pracownika 
ochrony 

posiadającego 
licencję I lub II 

stopnia 

Łączna cena 
brutto za okres 

realizacji 
zamówienia, tj. 
od 20.12.2013r. 
do 19.12.2015r. 

(24 miesiące) 

1. 2. 3. 4. 5. 
(kol.3 x kol.4) 

1. Usługa całodobowej 
bezpośredniej ochrony 
fizycznej osób i mienia oraz 
dozoru obiektu Sądu 
Rejonowego i Prokuratury 
Rejonowej w Węgrowie 

21626 

  

 
 

B) Usługę całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru 
obiektu Sądu Rejonowego w Węgrowie Zamiejscowego Wydziału w Sokołowie 
Podlaskim i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, 
wraz ze wsparciem załogi interwencyjnej: 
 

Lp. Opis usługi 

Szacunkowa liczba 
godzin świadczenia 

usługi w okresie 
realizacji 

przedmiotu 
zamówienia 

Cena (stawka) 
brutto za 1 

godzinę pracy 
jednego 

pracownika 
ochrony 

Łączna cena 
brutto za okres 

realizacji 
zamówienia, tj. 
od 20.12.2013r. 
do 19.12.2015r. 



według 
obowiązującego 

kalendarza z 
uwzględnieniem 
dni wolnych od 

pracy 

posiadającego 
licencję I lub II 

stopnia 

(24 miesiące) 

1. 2. 3. 4. 5. 
(kol.3 x kol.4) 

1. Usług całodobowej 
bezpośredniej ochrony 
fizycznej osób i mienia oraz 
dozoru obiektu 
Zamiejscowego Wydziału w 
Sokołowie Podlaskim i 
Prokuratury Rejonowej w 
Sokołowie Podlaskim przy 
ul. ks. Bosco 3, wraz ze 
wsparciem załogi 
interwencyjnej 

21626 

  

 
C) Usługa monitorowania systemów alarmowych w obiekcie Sądu Rejonowego i 

Prokuratury Rejonowej w Węgrowie (dozór systemu będącego własnością 
Zamawiającego oraz za użyczenie Zamawiającemu na czas usługi nadajnika 
radiowego): 
 

Lp. Opis usługi Ilość miesięcy 

Cena brutto za 
1 miesiąc 

świadczenia 
usługi 

Łączna cena 
brutto za okres 

realizacji 
zamówienia, tj. 
od 20.12.2013r. 
do 19.12.2015r. 
(24 miesiące) 

1. 2. 3. 4. 5. 
(kol.3 x kol.4) 

1. Usługa monitorowania 
systemów alarmowych w 
obiekcie Sądu Rejonowego i 
Prokuratury Rejonowej w 
Węgrowie (dozór systemu 
będącego własnością 
Zamawiającego oraz za 
użyczenie Zamawiającemu 
na czas usługi nadajnika 
radiowego) 

24 

  

 
D) Usługa konwojowania, ochrony i przewozu pracownika Zamawiającego wraz z 

pobranymi przez niego wartościami pieniężnymi oraz innymi przedmiotami 
wartościowymi lub niebezpiecznymi konwojowania wartości pieniężnych 
realizowanych codziennie, z/do banków prowadzących obsługę finansową Sądu 
Rejonowego w Węgrowie oraz Zamiejscowego Wydziału w Sokołowie Podlaskim:  
 



Lp. Opis usługi 

Szacunkowa liczba 
konwojów w 

okresie realizacji 
przedmiotu 
zamówienia 

Cena (stawka) 
brutto za 1 

konwój 

Łączna cena 
brutto za okres 

realizacji 
zamówienia, tj. 
od 20.12.2013r. 
do 19.12.2015r. 
(24 miesiące) 

1. 2. 3. 4. 5. 
(kol.3 x kol.4) 

1. Usługa konwojowania, 
ochrony i przewozu 
pracownika Zamawiającego 
wraz z pobranymi przez 
niego wartościami 
pieniężnymi oraz innymi 
przedmiotami 
wartościowymi lub 
niebezpiecznymi 
konwojowania wartości 
pieniężnych realizowanych 
codziennie, z/do banków 
prowadzących obsługę 
finansową Sądu 
Rejonowego w Węgrowie 
oraz Zamiejscowego 
Wydziału w Sokołowie 
Podlaskim. 

1680 

  

 
 

E) Usługa konwojowania wartości pieniężnych z Sądu Rejonowego w Węgrowie ul. 
Przemysłowa 20 do Sądu Rejonowego w Węgrowie Zamiejscowego Wydziału w 
Sokołowie Podlaskim ul. ks. Bosco 3 lub z Zamiejscowego Wydziału w Sokołowie 
Podlaskim do Sądu Rejonowego w Węgrowie bez upoważnionego pracownika 
Zamawiającego  

 

Lp. Opis usługi 

Szacunkowa liczba 
konwojów w 

okresie realizacji 
przedmiotu 
zamówienia 

Cena (stawka) 
brutto za 1 

konwój 

Łączna cena 
brutto za okres 

realizacji 
zamówienia, tj. 
od 20.12.2013r. 
do 19.12.2015r. 
(24 miesiące) 

1. 2. 3. 4. 5. 
(kol.3 x kol.4) 

1. Usługa konwojowania 
wartości pieniężnych z Sądu 
Rejonowego w Węgrowie 
ul. Przemysłowa 20 do Sądu 
Rejonowego w Węgrowie 
Zamiejscowego Wydziału w 
Sokołowie Podlaskim ul. ks. 

48 

  



Bosco 3 lub z 
Zamiejscowego Wydziału w 
Sokołowie Podlaskim do 
Sądu Rejonowego w 
Węgrowie bez 
upoważnionego pracownika 
Zamawiającego  

 
 
Łączna wartość oferty (po zsumowaniu wartości uzyskanych w kol. 5 na usługi A,B,C,D i E): 
 
brutto ………………………………………………………. zł (słownie ………...…………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
VAT …………………………………………………….…. zł (słownie ………...…………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
netto ………………………………..………………………. zł (słownie ………...…………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
.........................................................., dnia ........................ 
                           /miejscowość i data/ 

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

/podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do 
wystąpienia w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 

 
* niepotrzebne skreślić            

               

 
 
      Zatwierdzam wzór formularza: 
Upoważniona do wykonywania zadań 
Dyrektora Sądu Rejonowego w Węgrowie 
 
                   Elżbieta Gołoś 
 


