
Załącznik nr 1 do SIWZ 
Nr sprawy: ZP-PN-  1/16 
 
Wykonawca......................... 
............................................. 
............................................. 
tel./faks.................................. 
 

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO 
Sąd Rejonowy z siedzibą w Chełmie  

adres: Al. I AWP 16 
22-100 Chełm 

 

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na usługę ochrony osób i mienia, monitorowanie systemu alarmowego systemu 
antynapadowego i p.poż. w budynkach Sądu Rejonowego w Chełmie przy Pl. Kościuszki 3 w Chełmie, Al. I AWP 16 w Chełmie. 
 

1) Oferujemy:  
a) wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”: 

TABELA NR 1 

L.p. Zakres usługi 
Cena 

netto 

za 1m-c 

VAT w 

zł. 

Cena 

brutto za 

1-mc 

Okres 

świadczenia 

usługi  

(w miesiącach) 

Wartość netto 

w skali 12m-cy  

(c x f) 
VAT w zł. 

Wartość  

brutto w skali 

12m-cy  

(e x f) 

a b c d e f g h i 

1 

Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i 

mienia w obiekcie przy Al. AWP 16 w 

Chełmie i terenie przyległym (parking, 

obszar wokół budynku). Nadto całodobowe 

monitorowanie sygnału alarmowego 

systemu antynapadowego i ppoż. w w/w 

budynku. 

Jeden wykwalifikowany pracownik 

ochrony fizycznej, w godzinach od 7.00 

do 7.00 (24 h) we wszystkie dni 

tygodnia. 

   12    

drugi wykwalifikowany pracownik 

ochrony fizycznej, w godzinach od 8.00 

do 15.00 od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni wolnych od pracy dla 

Zamawiającego. 

   12    

2 

Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i 

mienia w obiekcie przy Pl. Kościuszki 3 w 

Chełmie i terenie przyległym (parking, 

obszar wokół budynku). Nadto całodobowe 

monitorowanie sygnału alarmowego 

systemu antynapadowego i ppoż. w w/w 

budynku. 

Jeden wykwalifikowany pracownik 

ochrony fizycznej, w godzinach od 7.00 

do 7.00 (24 h) we wszystkie dni 

tygodnia. 

   12    

drugi wykwalifikowany pracownik 

ochrony fizycznej, w godzinach od 8.00 

do 15.00 od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni wolnych od pracy dla 

Zamawiającego. 

   12    

3 RAZEM POZ. 1-2         

 



 
 
 

b) świadczenie bezpośredniej ochrony fizycznej wynikającej z przedmiotu zamówienia przy udziale ………… (słownie:…………..) osób/osoby 
zatrudnionych/-ej przy wykonaniu umowy przez cały okres jej realizacji w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę. 

 
Uwaga: 

 osoby należy podać poprzez wpisanie ich liczby; 

 minimalna możliwa do zaoferowania liczba osób, o których mowa w lit. b) wynosi – 1; 

 brak wskazania (brak wypełnienia) liczby osób, o których mowa w lit. b) skutkuje odrzuceniem oferty. 
 
2) Gwarantujemy wykonanie zamówienia w terminie 12 miesięcy od terminu ustalonego w umowie. 
3) Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ. 
4) Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w SIWZ. 
5) Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do 

zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
6) Załącznikami do niniejszej oferty są:  

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

7) Oferta została złożona na ........ ponumerowanych stronach. 
8) W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do: 
 
Imię i nazwisko ..................................................., tel. ....................., faks .............................. 
 
9) Oświadczam(y), że następujące część/ci zamówienia zamierzamy powierzyć Podwykonawcy/om, którzy również posiadają wymagane prawem 

zezwolenia i uprawnienia: 
1) …………………… 
2) …………………… 

 
.................................. , dnia ........................ 2016 r 

Miejscowość 

................................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu) 


