
Załącznik nr 1 do SWZ 
 

 
 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 

   
 
 

                                                               Dom pomocy Społecznej ”Pod Brzozami” 
                         ul. Bohaterów 46/48 

                    03-007 Warszawa 
 

 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 
 

Usługa ochrony fizycznej mienia i osób znajdujących się w budynkach i na terenie 
Zamawiającego - Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” w Warszawie, znak sprawy:  

TP/DPS/3/2021 
 
 

my niżej podpisani:  
 

 ...........................................................................................................................................  
działając w imieniu i na rzecz: 
 
Dane dotyczące wykonawcy: 
 
Nazwa: ………………..................................................................................................................... 
 

        Siedziba: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

        Nr tel.:  ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
        Nr faxu: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
        Adres e-mail:  ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
        NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



        REGON: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
        Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………… 
 
 
        W odpowiedzi na ogłoszenie o ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie podstawowym w imieniu wykonawcy oferuję wykonanie 
przedmiotowego zamówienia za następującą cenę wyliczoną zgodnie z formularzem 
cenowym: 

 
1. Za świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej w okresie od dnia 28.09.2021 

roku godzina 07:00 do dnia 31.12.2021 r. godzina 24:00 za: 
 

 wartość netto: …………………… zł.  

 (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………/100) 

 

powiększoną o obowiązującą stawkę podatku VAT od towarów i usług w zł.  
……………………………….  (słownie złotych: ……………………………………………………………………/100) 

 

wartość  brutto:  …………………zł. 

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………/100) 

 

2. Za monitorowanie sygnału alarmowego z budynku administracyjno – gospodarczego 

i konserwacje urządzenia w okresie od dnia 28.09.2021 r. godzina 07:00 do dnia    
31.12.2021 r. godzina 24:00. 

 

 wartość netto: …………………… zł.  

 (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………/100) 

 

powiększoną o obowiązującą stawkę podatku VAT od towarów i usług w zł.  
……………………………… (słownie złotych: …………………………………………………………………/100) 

 

wartość  brutto:  …………………zł. 

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………/100) 

 

3. Całkowita wartość wykonanej usługi w okresie od dnia 28.09.2021 r. godzina 07:00 
do dnia 31.12.2021 r.  godzina 24:00 /ochrona i monitoring = 1) +  2)/:  

 

 wartość netto: …………………… zł.  

 (słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………/100) 

 



powiększoną o obowiązującą stawkę podatku VAT od towarów i usług w zł.  
……………………………….(słownie złotych: ……………………………………………………………………../100) 

 

wartość  brutto:  …………………zł. 

 

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………..…………/100) 

 

4. Deklaruję(my), iż grupa interwencyjna przyjedzie do miejsca wezwania w terminie 
(parametr oceniany – kryterium nr 2) do: 

 

a) powyżej 20 minut * 

b) w nieprzekraczalnym terminie od 16 minut do 20 minut * 

c) w nieprzekraczalnym terminie od 11 minut do 15 minut * 

d) w nieprzekraczalnym terminie do 10 minut * 

 

*(niepotrzebne skreślić) 

 

Jeżeli wykonawca pozostawi nie skreślone dwa powyższe terminy lub więcej – jego 
oferta w kryterium nr 2 otrzyma 0 punktów. 

 

5. Oświadczam(my), iż wyznaczę* /nie wyznaczę* koordynatora (szefa ochrony  
obiektu), który  

zobowiązany będzie podczas realizacji zamówienia do:      
- przyjazdu do siedziby Zamawiającego na każde jego zgłoszenie w formie e-mailowej, 
najpóźniej w następnym dniu po zgłoszeniu w godzinach od 08.00 do 16.00; 
- w przypadku zgłoszenia w formie e-mailowej zastrzeżeń do wykonywanego przez 
Wykonawcę zamówienia ustosunkowania się (drogą e-mailową) w terminie 12 godzin 
od otrzymania zgłoszenia; 
- wizyty w miejscu wykonywania zamówienia minimum 1 raz w tygodniu, co najmniej 
przez okres  30 minut. 

              (parametr oceniany – kryterium nr 3)   

 

*(niepotrzebne skreślić) 

 

     Jeżeli Wykonawca pozostawi nie skreślone lub skreśli dwie powyższe opcje – jego oferta                            
w kryterium nr 3 otrzyma 0 punktów. 

 
6. Oświadczamy, że cena brutto określona w pkt. 3 zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
7. Adres skrzynki ePUAP: ………………………………….. 
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i uznajemy się za związanych określonymi w 

niej postanowieniami. 



9. Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie zamówienia w terminie określonym przez 
Zamawiającego w SWZ. 

10. Oświadczamy, że zaoferowany w ofercie przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem 
przedmiotu zamówienia przez co spełnia wymagania zawarte w SWZ. 

11. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ. 
12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami Umowy 

(projektem umowy), który stanowi Załącznik nr 8 do SWZ i zobowiązujemy się                              
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy na określonych w tym 
załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13. Akceptujemy termin płatności wskazany w projektowanych postanowieniach Umowy 
(projekcie umowy).  

14. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach 
……………………………………………………………………………………………….….. 

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu2. 

16. Tajemnicę przedsiębiorstwa*Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                    
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią następujące dokumenty dołączone do 
oferty: 

a) ……………………………………. 
b) ……………………………………. 

17. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że 
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

18. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………….. 
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………. 
Telefon: …………………………………………………………………………………………. 
19. Zamówienie zrealizujemy sami** / przy udziale Podwykonawców**. 

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy 
zamówienia: 

 
a) ………………………………………………………………………………………………  

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 
Podwykonawcą będzie (o ile na etapie składania ofert Podwykonawca jest znany) 
 

b)……………………………………………………………………………………………… 

 
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) (RODO) (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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie). 



 
20. Jesteśmy/ nie jesteśmy** mikroprzedsiębiorstwem /małym przedsiębiorstwem/ 

średnim przedsiębiorstwem3. 
21. Ofertę niniejszą składamy na ……………… kolejno ponumerowanych stronach. 
22. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa: 
…………………………………………………………………………………………………….. od str. ......... do str.  
…………………………………………………………………………………………………….. od str. ......... do str.  
…………………………………………………………………………………………………….. od str. ......... do str.  
…………………………………………………………………………………………………….. od str. ......... do str.  
…………………………………………………………………………………………………….. od str. ......... do str.  
…………………………………………………………………………………………………….. od str. ......... do str.  
…………………………………………………………………………………………………….. od str. ......... do str.  
…………………………………………………………………………………………………….. od str. ......... do str.  
…………………………………………………………………………………………………….. od str. ......... do str.  

 
 
 
 
 
 
……………………… ……………………… ……………………………………………….. 
( miejscowość) (data) (podpis Wykonawcy lub osoby 

uprawnionej do jego 
reprezentowania) 

 
„*” Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy PZP, Wykonawca który zastrzegł w złożonej ofercie informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest do 

wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
„**” Miejsca oznaczone symbolem „**” należy wykreślić w części, która nie dotyczy danego Wykonawcy. 

 
 

 
3 Niepotrzebne skreślić. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 

20.5.2003, s. 36).  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których 
roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro  


