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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówienie 

 na usługi społeczne 

(Załącznik nr 2 do umowy) 

A.261-61/2020 

 
         (pieczęć Wykonawcy) 

Sąd Rejonowy  

w Węgrowie 

ul. Przemysłowa 20 

07-100 Węgrów 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa ........................................................................................................................................... 

Adres ............................................................................................................................................ 

Tel./fax. ........................................................................................................................................ 

NIP ............................................................................................................................................... 

REGON ........................................................................................................................................ 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postepowaniu prowadzonym 

na podstawie art. 138o z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych                                                       

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 

750 000 euro – A.261-61/2020 na - Usługę całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej 

osób i mienia z monitoringiem systemów alarmowych i dozorem obiektu Sądu 

Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie oferujemy łączną szacunkową cenę 

brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Ogłoszeniu  

i w załącznikach w następującej wysokości: 

 

 Wartość szacunkowa netto : …………………………………… zł  

 podatek VAT w wysokości: ………………. % 

 Wartość szacunkowa brutto bez prawa opcji: ……………………………………..zł 

(słownie: ……………………..………………………………………………………………..) 

 Wartość szacunkowa brutto z prawem opcji: …………………………………..zł 

(słownie: ……………………..………………………………………………………………..) 

*należy podać sumę ceny brutto za realizację podstawowego przedmiotu zamówienia oraz 

ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji 
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Podana przez nas łączna cena ofertowa wynika z poniższej specyfikacji: 

 

KRYTERIUM Nr 1- CENA: 

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 

wpisanego na 

listę 

kwalifikowanych 

pracowników 

ochrony 

fizycznej 

Łączna cena 

brutto za okres 

realizacji 

zamówienia, tj.  

od 01.12.2020 r. 

do 30.11.2021r. 

 

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 

10866 

  

 

Uwaga: ochrona dodatkowa, o której mowa w treści umowy będzie rozliczana według 

stawek wynikających z w/w Formularza Ofertowego. 
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B) 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  

świadczenie usługi 

.  

Łączna cena brutto za okres 

realizacji zamówienia, tj. od 

01.12.2020 r. do 30.11.2021r. 

 
1 miesiąc 

 

1. 2. 3. 4. 6. 

(kol.4 x 12) 

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) 

12 miesięcy 

  

 

C) PRAWO OPCJI - Usługa ochrony i konwój pracownika Zamawiającego wraz  

z pobranymi przez niego wartościami pieniężnymi oraz innymi przedmiotami 

wartościowymi lub niebezpiecznymi realizowanych codziennie, z/do banków 

prowadzących obsługę finansową Sądu Rejonowego w Węgrowie:  
 

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. 01.04.2021 r. 

do 30.11.2021r. 
1. 2. 3. 4. 5. 

(kol.3 x kol.4) 
1. Usługa ochrony i konwój 

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 

176 
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KRYTERIUM Nr 2 – Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia : 

Oświadczamy, iż wszystkie osoby, które skierujemy do realizacji zamówienia posiadają: 

□* 2 - letnie doświadczenie i praktykę zawodową w ochronie obiektów użyteczności 

publicznej; 

□* 3 - letnie doświadczenie i praktykę zawodową w ochronie obiektów użyteczności 

publicznej; 

□* 4 - letnie lub wyższe doświadczenie i praktykę zawodową w ochronie obiektów 

użyteczności publicznej; 

*Zaznaczyć właściwe. Brak deklaracji w powyższym zakresie będzie traktowany jak brak 

oświadczenia i Wykonawca otrzyma 0 pkt za to kryterium.   

1. Oświadczenia: 

1) Oferowana przez nas w Formularzu Ofertowym wartość szacunkowa brutto zawiera  

w sobie wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia 

umownego określonego w Ogłoszeniu. 

2) Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie oraz na warunkach określonych 

przez Zamawiającego w Ogłoszeniu oraz zgodnie ze wzorem umowy.   

3) Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu na usługi 

społeczne wraz z załącznikami, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zobowiązujemy się 

wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia, oraz 

informujemy, iż uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

4) Dołączony do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne wzór umowy został przez 

nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy zgodnej z tym wzorem w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia 

wyznaczonego jako termin składania ofert. 

6) Niezwłocznie będziemy potwierdzać fakt otrzymania od Zamawiającego oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień. 

7) Akceptujemy warunki płatności określone w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi 

społeczne i wzorze umowy.  

 

2. Oświadczamy, że zamówienie realizować będziemy przy udziale podwykonawcy**:  

Dane podwykonawcy:  

 Firma podwykonawcy (adres):  

…………………………………………………………………………………………….. 

 Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania w/w 

podwykonawcy: .................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................. 

 

**wypełnić w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć realizację zamówienia 

podwykonawcom. Jeśli Wykonawca nie wskaże części zamówienia, którą zamierza 

powierzyć podwykonawcom, lub nazw podwykonawców, Zamawiający uzna, iż całość 

umowy realizowana będzie siłami własnymi Wykonawcy. 

 

3. Oświadczamy, iż oferta nie zawiera/zawiera*** informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

…………………………………………………………………………....................................... 

***niepotrzebne skreślić  

4. Czy Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą? (właściwe zakreślić)  

□ TAK           □ NIE 
 

 

5. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO: 

Oświadczam, iż wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub w art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu u biegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.2) 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1). 

2) W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

Wykonawca nie składa (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

6. Oferta została złożona na …………………. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………… 
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4. …………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

……………………………..dnia …....................... 2020 r.      
            /Miejscowość/          
 

                                                                                             ……………………………………                             
/podpis Wykonawcy lub osoby  upoważnionej                                                                                                                                                                                                       

do występowania w imieniu Wykonawcy/ 
 

W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane dotyczące 

Pełnomocnika (lidera) Wykonawcy. 
  

 

 

 

Zatwierdzam wzór formularza: 

   Kierownik Zamawiającego  
 


