
Załącznik nr 3 do SIWZ 
Nr sprawy: ZP-PN-  2/16 
 
Wykonawca......................... 
............................................. 
............................................. 
tel./fax.................................. 

WZÓR FORMULARZA CENOWEGO 
Sąd Rejonowy z siedzibą w Chełmie  

adres: Al. I AWP 16 
22-100 Chełm 

 

Obliczenie kosztów świadczenia usług ochrony osób i mienia, monitorowanie sygnału alarmowego systemu antynapadowego i p.poż. dla Sądu 
Rejonowego w Chełmie. 

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 6m-cy  

(c x f) 
VAT w zł. 

Wartość  

brutto w skali 

6m-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. 

   6    

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. 

   6    

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. 

   6    

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. 

   6    

3 RAZEM POZ. 1-2         

 

Słownie złotych brutto…………………………………………………………………………………………………….. 
Informacja dla Wykonawców: zaoferowaną wartość netto, podatek VAT i brutto(poz.3 kolumny oznaczonej lit.g,h,i) należy wpisać 
odpowiednio w pkt.1 Formularza ofertowego. 
 
.................................. , dnia ........................ 2016 r 

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

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu) 


