Rozdzial II
FORMULARZ OFERTY
............................dnia……………
................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OFERTA
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne

nr ZP/13/04/2017

na: „Usługa

ochrony (całodobowy monitoring budynku wraz z interwencjami) dla Wydziału Geologii UW
przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie”
my niżej podpisani:
…………………………………………..……………………………………………………………
działający w imieniu i na rzecz:
…………………………………………..……………………………………………………………
(pełna nazwa Wykonawcy)
Należy wpisać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, określając kto pełni rolę pełnomocnika
(jeżeli dotyczy)
posiadającego siedzibę
…………………………………………..……………………………………………………………
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość
…………………………………………..……………………………………………………………
województwo

powiat

…………………………………………..……………………………………………………………
ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli dotyczy)
…………………………………………..……………………………………………………………
telefon
......................................... . pl.

telefax
…..............................@.................................................

Internet: http:

e-mail

1
ZP/13/04/2017

nr identyfikacyjny NIP …………….………………………… REGON ………………………………
będący płatnikiem podatku VAT, po zapoznaniu się z Instrukcją oferujemy:
wykonanie przedmiotu zamówienia na „Usługę ochrony (całodobowy monitoring budynku wraz
z interwencjami) dla Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” w zakresie
objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia
za

kwotę

brutto

(netto

+

obowiązujący

podatek

VAT)

(liczbowo)

................................................................................................................................................................. zł
(słownie:....................................................................................................................................................)
kwota netto (liczbowo) ………....................................................... zł (wpisać kwotę z tabeli nr 1 kol. 5
l.p. 5)
należny podatek VAT w wysokości .............. %, tj. (liczbowo) ….............................................zł
Wyliczenie ceny oferty przedstawiono w poniższej tabeli:
Tabela nr 1
L.P.

Usługa

Cena netto
za usługę
(miesięcznie)

Liczba miesięcy
obowiązywania
umowy

Wartość usługi netto
za okres
obowiązywania
umowy

1

2

3

4

5

1

Monitoring (całodobowy)

36

2

Podjazd prewencyjny
(2 razy w ciągu nocy)

36

3

4
5

Obchód wewnątrz i na
zewnątrz budynku
(jeden raz na dobę w godz.
20:00 – 21:00)
Razem
(suma wierszy 1,2 i 3 z
kol. 3)

36

X

X

Łącznie wartość umowy netto (suma wierszy 1,2 i 3 z kol. 5):

1. Oferowana cena uwzględnia wszystkie koszty - wszystkie elementy niezbędne do pełnego
zrealizowania zamówienia - zgodnie z zapisami Instrukcji. Żadne niedoszacowanie, pominięcie,
brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą do żądania zmiany ceny umowy
określonej w ofercie.
2. Zobowiązujemy się wykonywać zamówienie w terminie 36 miesięcy

licząc od dnia wejścia w

życie umowy.
3. Oświadczamy, że najpóźniej w dniu podpisania umowy zatrudnimy na podstawie umowy o pracę
na czas realizacji przedmiotu zamówienia pracowników ochrony wykonujących czynności
ochronne w budynkach (określone w Załączniku nr 1 do Instrukcji).
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4. Oświadczamy, że przybycie patrolu interwencyjnego nastąpi w ciągu …. minut od wysłania
sygnału alarmowego w godzinach 22-6 i w ciągu …. minut od wysłania sygnału alarmowego w
godzinach 6-22. W przypadku nie wypełnienie niniejszego punktu Zamawiający uzna i przyjmie
do wyliczenia kryterium, że czas przybycia patrolu interwencyjnego nastąpi w ciągu odpowiednio 5
i 10 minut od wysłania sygnału.
5. Oświadczamy, że opłata za każdy nieuzasadniony i nieodwołany alarm skutkujący przyjazdem
patrolu interwencyjnego (poza przypadkiem wymienionym w § 1 ust 6 pkt 2 SIWZ) wynosi
…..…….zł netto + ……. % VAT, tj. ………... zł brutto.
6. Po zapoznaniu się z Instrukcją dla Wykonawców oraz z warunkami umownymi zawartymi w
przekazanym wzorze umowy oraz w dokonanych w toku postępowania jego modyfikacjach,
oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń i zobowiązujemy
się do zawarcia umowy na tych warunkach.
7. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Nr konta bankowego (rachunku) Wykonawcy, na które ma zostać dokonana zapłata za fakturę:
………………………………..……………………………………
9. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto).
Zabezpieczenie planujemy wnieść w formie...................................................................
10. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone
w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.
11. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. Do niniejszej oferty dołączono jako załączniki: (wpisać dokumenty i oświadczania dołączone do
oferty)

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

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

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2
………...…………………
pieczęć firmowa Wykonawcy
Dotyczy: zamówienia na usługi społeczne nr ZP/13/04/2017 na: „Usługa ochrony (całodobowy
monitoring budynku wraz z interwencjami) dla Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i
Wigury 93 w Warszawie”

OŚWIADCZENIE – WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że
wykonujemy/wykonaliśmy następujące zamówienia

Nazwa i adres
oraz nr telefonu
kontaktowego odbiorcy
Lp
(podmiot na rzecz którego
realizowane były/są
usługi)

1

2

Zakres zrealizowanych usług

3

1. Termin realizacji
1. Wartość „usługi” całej „usługi” - (podać
(brutto w PLN)
miesiąc i rok
za cały okres
rozpoczęcia oraz
obowiązywania umowy
zakończenia)
całej usługi
2. Termin realizacji
„usługi” - (podać
2. Wartość „usługi ”
dzień, miesiąc i rok
za okres
rozpoczęcia oraz
12 miesięcy
zakończenia)
(brutto w PLN)
usługi wykonywanej w
okresie 12 miesięcy

4

5

1. …………….……
1…………….……
PLN

1

2. …………….……
2. …………….……
PLN
1. …………….……
1. …………….……
PLN

2

2. …………….……
2. …………….……
PLN
..............................
miejscowość, data

...............................................................
pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

4
ZP/13/04/2017

Załącznik nr 3
………...…………………
pieczęć firmowa Wykonawcy
Dotyczy: zamówienia na usługi społeczne nr ZP/13/04/2017 na: „Usługa ochrony (całodobowy
monitoring budynku wraz z interwencjami) dla Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i
Wigury 93 w Warszawie”

OŚWIADCZENIE – WYKAZ OSÓB
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Wykaz osób, którymi dysponujemy lub będziemy dysponować i które będą skierowane do realizacji
niniejszego zamówienia publicznego.

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

Imię
Nazwisko

Dysponowanie osobą

Osoba,
dysponujemy/
osoba którą
dysponować*
Osoba,
dysponujemy/
osoba którą
dysponować*
Osoba,
dysponujemy/
osoba którą
dysponować*
Osoba,
dysponujemy/
osoba którą
dysponować*
Osoba,
dysponujemy/
osoba którą
dysponować*
* niepotrzebne należy skreślić
..............................
miejscowość, data

Podstawa do dysponowania
(np. umowa o pracę –
Kwalifikacje zawodowe
pracownik Wykonawcy, inna
(należy wpisać czy pracownik
osoba – zobowiązanie innego posiada min. roczny staż pracy w
podmiotu do udostępnienia
ochronie czynnych obiektów)
danej osoby)

którą
będziemy
którą
będziemy
którą
będziemy
którą
będziemy
którą
będziemy

...............................................................
pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 4
………...…………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy
Dotyczy: zamówienia na usługi społeczne nr ZP/13/04/2017 na: „Usługa ochrony (całodobowy
monitoring budynku wraz z interwencjami) dla Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i
Wigury 93 w Warszawie”
OŚWIADCZENIE
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/13/04/2017
oświadczam/-my,

że:

wobec

……………………………..………………..

(wpisać

nazwę

Wykonawcy):
(odpowiednie zaznaczyć)
 nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
 wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
W związku z tym w załączeniu składam/y dokumenty potwierdzające dokonanie płatności
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności.

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

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

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5
………...…………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy
Dotyczy: zamówienia na usługi społeczne nr ZP/13/04/2017 na: „Usługa ochrony (całodobowy
monitoring budynku wraz z interwencjami) dla Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i
Wigury 93 w Warszawie”
OŚWIADCZENIE
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/13/04/2017
oświadczam/-my,

że:

wobec

……………………………………..………..

(wpisać

nazwę

Wykonawcy):
nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

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

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

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 6
………...…………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy
Dotyczy: zamówienia na usługi społeczne nr ZP/13/04/2017 na: „Usługa ochrony (całodobowy
monitoring budynku wraz z interwencjami) dla Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i
Wigury 93 w Warszawie”
OŚWIADCZENIE
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-361-26/2017
oświadczam/-my, że: wobec …………………………………………….. (wpisać nazwę Wykonawcy):
nie wydano prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenia na karę ograniczenia wolności
lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6
ustawy.

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

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

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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………...…………………………………

Załącznik nr 7

pieczęć firmowa Wykonawcy
Dotyczy: zamówienia na usługi społeczne nr ZP/13/04/2017 na: „Usługa ochrony (całodobowy
monitoring budynku wraz z interwencjami) dla Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i
Wigury 93 w Warszawie”
OŚWIADCZENIE
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr Z/13/04/2017
oświadczam/-my, że: wobec …………………………………………….. (wpisać nazwę Wykonawcy):
nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów
prawa pracy, praw ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

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

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

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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………...…………………………………

Załącznik nr 8

pieczęć firmowa Wykonawcy
Dotyczy: zamówienia na usługi społeczne nr ZP/13/04/2017 na: „Usługa ochrony (całodobowy
monitoring budynku wraz z interwencjami) dla Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i
Wigury 93 w Warszawie”
OŚWIADCZENIE
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/13/04/2017
oświadczam/-my, że: …………………………………………….. (wpisać nazwę Wykonawcy):
nie zalegam/y z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

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

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

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 9
………...…………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

Dotyczy: zamówienia na usługi społeczne nr ZP/13/04/2017 na: „Usługa ochrony (całodobowy
monitoring budynku wraz z interwencjami) dla Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i
Wigury 93 w Warszawie”
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej*
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/13/04/2017 po
zapoznaniu się z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego,
oświadczam/-my , iż: (odpowiednie zaznaczyć/wypełnić)
 nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
 należę/należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzą niżej wymienione
podmioty:
(podać nazwy i adresy firm)
1) ………………………………………………………………………………………
2) …….…………………………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………………………………
Miejscowość, data: …..........................

........................................................................
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy)
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Załącznik nr 10
………...…………………
pieczęć firmowa Wykonawcy
Dotyczy: zamówienia na usługi społeczne nr ZP/13/04/2017 na: „Usługa ochrony (całodobowy
monitoring budynku wraz z interwencjami) dla Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i
Wigury 93 w Warszawie”
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 5-8
ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 5-8 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…..…………………………………………………………………………………………..………
…………...........…………………………………………………………………………………

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

........................................................................
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy)
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Załącznik nr 11
………...……………….……
pieczęć firmowa Wykonawcy
Dotyczy: zamówienia na usługi społeczne nr ZP/13/04/2017 na: „Usługa ochrony (całodobowy
monitoring budynku wraz z interwencjami) dla Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i
Wigury 93 w Warszawie”
INFORMACJA O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE
WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM LUB WYKONANIU
ZAMÓWIENIA SIŁAMI WŁASNYMI
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

Nr ZP/13/04/2017 informuję, że (odpowiednie zaznaczyć):
 Wykonamy całe zamówienie siłami własnymi.
 Przy pomocy podwykonawców wykonamy następujące części zamówienia:
l.p.

Opis części zamówienia, które Wykonawca zamierza

Firma podwykonawcy

powierzyć podwykonawcom

W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca wypełnia niniejsza tabelą
W

przypadku

zatrudnienia

podwykonawców,

oświadczamy

że

ponosimy

całkowitą

odpowiedzialność za działanie lub zaniechania wszystkich podwykonawców.

……………………...

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

(miejscowość, data)

(pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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