
 
Załącznik nr 5 do ogłoszenia 

................................................................. 
(pieczątka adresowa Wykonawcy/Wykonawców  
wchodzących w skład Konsorcjum) 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

   
 
Ja, (my), niżej podpisany(ni)…………………………………………………......................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz………………………………………………………..........……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………..........………………………………………………………………….. 
z siedzibą  w …………………………………. ul. ……………………………………........…………………………………………………………. 
nr faksu: ……………………………………………nr tel: ……………………………………………………………………………………………… 
 
odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie  zamówienia publicznego  na „Całodobowe świadczenie usług 
ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie” Znak: CPS/ZP/03/19; 
zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę. 
 
Oferujemy wykonanie zamówienia w całości przedmiotu zamówienia za cenę ofertową:  
 
1) w miesiącach styczeń –grudzień 2020 r. …………………...……...brutto 

(słownie: …………………….……………………………………..…….. złotych) brutto 
 

2) Stawkę za jedną roboczogodzinę brutto*…….……x 8784 h =……………../ 12 miesięcy = ……………………. 
zryczałtowana wartość miesięczna brutto. 

 
1. Oświadczamy, iż powyższe ceny zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
2. Oświadczamy, iż  powyższe ceny obejmują pełen zakres zamówienia określony w Załączniku nr 1 do 

ogłoszenia, jak również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek VAT. 
3.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem (w tym z Istotnymi Postanowieniami 

Umowy) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu 

składania ofert. 
5.  W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
6. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …….. stronach. 
7. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............. 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 

8. Oświadczamy, że powierzymy / nie powierzymy* wykonanie zamówienia podwykonawcy/-om w 
częściach: 
 

1) ……………………………………………….., …………................................. 
(wskazać część) (nazwa i siedziba Podwykonawcy) 
 
2) ……………………………………………….., ………………………………………….. 
(wskazać część) (nazwa i siedziba Podwykonawcy) 
 
10. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 
 
1) ……………………………………. 
 
2) ……………………………………. 
 
3) ……………………………………. 
 



4) ……………………………………. 
 
11. Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję: 
 
........................................................................................................................................................ 
 
tel. ................................................................................. email: ...................................................... 
 
12. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym 
....................................................................................................................................................... 
 
............................................................ 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
 
 
 
.........................................................                                                                    

............................................................... 
(data podpisania oferty)                                                         (Pieczęć i podpisy osób upoważnionych  
                                                                                                                      do reprezentowania Oferenta w obrocie prawnym) 

 
 
 
 
 
 
 

 


