
Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Zamawiający: 
Sąd Rejonowy w Chełmie 
Al. I AWP 16 
22-100 Chełm 
 
Dane Wykonawcy 

 
NAZWA:………………………………………………............................................................................ 
 
SIEDZIBA ………………………………………………………………………………………………………  
 
ADRES DO KORESPONDENCJI: ……….......................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
TEL……………………………………………..             FAX………………………………………….. 
 
e-mail…………………………………………..             województwo……………………………….. 
 
NIP……………………………………………..             REGON……………………………………… 
 
 
Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. 
poz.2164 ze zm.) na Świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitorowania sygnału alarmowego 
systemu napadowego i ppoż. dla Sądu Rejonowego w Chełmie (nr spr. ZP-PN- 2/16) składam/y 
poniższą ofertę: 
 

1. Oferuję/my wykonanie zamówienia, którego zakres i wymogi określono w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a w szczególności w załączniku nr 1 do SIWZ za 
łączną cenę: 
Netto………………………………………………………………………………………………..zł 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………..) 
Podatek VAT w zł………………………………………………………………………………….. 

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

(słownie: ……………………………………………………………………………………………..) 
 

2. Zobowiązujemy się, że przedmiot umowy będą wykonywały osoby z następującym 
doświadczeniem: 
 

 
Lp 

Liczba pracowników z doświadczeniem w 
świadczeniu usług ochrony w obiektach 

użyteczności publicznej 

Doświadczenie pracowników 
skazanych w kolumnie II w 

pełnych miesiącach 

 
1. 

 
Powyżej*  

 
Powyżej 24 m-cy 

 

 
2. 

 
Powyżej* 

 
Powyżej 36 m-cy 

 

 
3. 
 

 
Powyżej* 

 
Powyżej 48 m-cy 

 

 
* Wpisać stosowną liczbę pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy legitymujących się 
doświadczeniem 



 

 
 

Lp 

Liczba pracowników z doświadczeniem w 
świadczeniu usług ochrony w jednostkach 

sądownictwa powszechnego 

Doświadczenie pracowników 
skazanych w kolumnie II w 

pełnych miesiącach 

 
1. 

 
Powyżej*  

 
Powyżej 24 m-cy 

 

 
2. 

 
Powyżej* 

 
Powyżej 36 m-cy 

 

 
3. 
 

 
Powyżej* 

 
Powyżej 48 m-cy 

 

 
* Wpisać stosowną liczbę pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy legitymujących się 
doświadczeniem 

 
3. Oświadczam/y, że: 

- powyższa cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego 
świadczenia umownego, 
- wybór mojej oferty prowadzi/nie prowadzi** do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
** nieodpowiednie skreślić 
- oferuję/my termin realizacji zamówienia określony w SIWZ, 
- akceptujemy warunki płatności znajdujące się we wzorze umowy, 
- oferuje/my przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi przez 
Zamawiającego w SIWZ, 
- zapoznałem/am się/zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń 
oraz uzyskałem/am /uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 
- uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia 
wyznaczonego jako termin składania ofert, 
- zawarty w SIWZ wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) został przeze mnie/ przez nas 
zaakceptowany i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
zgodnej z tym wzorem, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

4. Deklaruję/my, że niezwłocznie będę/będziemy potwierdzać fakt otrzymania od 
Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych 
drogą faksową, a także elektroniczną. 

 
5. Zamówienie realizowane będzie z udziałem podwykonawcy/ów* 

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

 
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których 

zasobach Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.36b ustawy w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22a ust.1 
ustawy***: 
 
a)…………………………………………………………………………………………………. 
b)…………………………………………………………………………………………………. 
c) …………………………………………………………………………………………………. 
***Wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawcy 

 
7. Załącznikami do niniejszej Oferty są: 

 
1)……………………………………………….. 
2) ………………………………………………. 



3)………………………………………………. 
 

8. Oferta została złożona na ………………… ponumerowanych stronach. 
 
 
............................. dnia ............... 
 
 
 
 
 

……….…………………………………………………… 
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu) 

 


