
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr  11/MDK/2016 

 

 

 

FORMULARZ - OFERTA  

do Zapytania ofertowego nr 11/MDK/2016 

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30000 euro netto pn: 

„Ochrona fizyczna imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury, obejmująca 

czas przygotowań i realizacji imprez” 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1, 72-600 Świnoujście, NIP: 855-14-92-635,  

2. Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z 

zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane których wartość nie 

przekracza kwoty 30000euro. 

3. Nazwa i adres Wykonawcy 

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

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

NIP…………………………………..… REGON....................................................................... 

tel./fax …………………………..……… e-mail. ….………..……………………..………….. 

 

5. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

a) kwota za jedną roboczogodzinę w pierwszym roku trwania umowy: 

.......................................zł netto (słownie:…………...…………………….......................……) 

VAT ……………………..%  

………………….… ….zł brutto  (słownie:……………………………….….……………….) 

 

b) kwota za jedną roboczogodzinę w drugim roku trwania umowy: 

.......................................zł netto (słownie:…………...…………………….......................…...) 

VAT ……………………..%  

………………….… ….zł brutto  (słownie:……………………………….….………………) 

 

c) kwota za jedną roboczogodzinę w trzecim roku trwania umowy: 

.......................................zł netto (słownie:…………...…………………….......................…..) 

VAT ……………………..%  

………………….… ….zł brutto  (słownie:……………………………….….………………) 

 

Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania 

przedmiotowego zamówienia, w tym: 

- koszty umundurowania wszystkich pracowników wyznaczonych do wykonywania 

zamówienia, 

- koszty wyposażenia pracowników ochrony,  

- koszty roboczogodziny pracownika ochrony,  

- koszty usługi konwojowania,  

- koszty monitoringu imprezy masowej,  

- koszty prowadzenia dokumentacji, 

- koszty ubezpieczenia,  



- koszt utrzymania własnego sprzętu,  

- koszty ewentualnych szkoleń pracowników,  

- podatek VAT,  

- koszty dojazdu itp.  

6. Deklarujemy ponadto, że: 

a.  Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. W 

razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach 

określonych w niniejszym postępowaniu. 

b. Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

nr ../MDK/2016, który akceptujemy i do którego nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

którego warunki przyjmujemy w niniejszym postępowaniu. 

c.  W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w brzmieniu 

stanowiącym Załącznik nr 4  do Zapytania ofertowego Nr 11/MDK/2016, w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

d. Dysponujemy środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia. 

e. Upoważniamy Zamawiającego bądź upoważnionych przez niego przedstawicieli do 

przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie dokumentów i 

przedłożonych informacji oraz wyjaśnienia formalnych i technicznych aspektów naszej 

oferty.  

7. Niniejsza oferta została złożona na ……. (podać liczbę stron) kolejno ponumerowanych 

stronach. 

8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem technicznym – Załącznik Nr 2 

2. Oświadczenie o dysponowaniu osobami z uprawnieniami – Załącznik Nr 3 

3. Wzór umowy – Załącznik Nr 4 

4. Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia polisy ubezpieczeniowej. 

5. Poświadczona z zgodność z oryginałem kserokopia Koncesji Wykonawcy, o której 

mowa  w pkt.  IV ust. 2 Zapytania ofertowego.     

  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..   …………………………………………. 
                  Miejsce i data      Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

        
 

 

 


