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Załącznik nr 3a 

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

………………………………………….............……….. 
     (pieczęć wykonawcy składającego ofertę) 
 

DRG.271.28.2016 

FORMULARZ OFERTY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia   

wył ączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień  publ icznych 
 

prowadzonym przez Miasto Piotrków Trybunalski na:  

świadczenie usługi strzeżenia budynków Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28 w 2017 roku 

 (nazwa zamówienia) 
 

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy. 

......................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 
 

NIP:  
 

 

REGON:  
 

 

KRS/CEIDG : …............................................................................................................................................................ 

numer rachunku bankowego: 
 

 

nr tel./fax:  …………………………………………….………………………………………………………………  

adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko osoby prowadzącej działalność gospodarczą ………………………………..……………………… 

PESEL osoby prowadzącej działalność gospodarczą  
 

 

Adres zamieszkania osoby prowadzącej działalność gospodarczą …………………...……………………...………. 

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

Imię i nazwisko (wraz z funkcją) i adres zamieszkania osoby reprezentującej firmę upoważnionej  

do reprezentowania firmy ………………………………………………….…………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL osoby reprezentującej 

 

Imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby wyznaczonej do bezpośrednich kontaktów roboczych w czasie 

obowiązywania umowy (dane do umowy) …………………………………………………………………................ 

. 

   -   -   -    
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2. Oświadczam, że: 

  jestem podatnikiem VAT/firma jest podatnikiem VAT 

  nie jestem podatnikiem VAT 

3. Oferuj ę za realizację całości przedmiotu zamówienia za: 

netto: …………….…………. PLN 

słownie netto: …………………………………………………………………………………………………….. 

plus ……. % podatku VAT = ……………………. PLN 

słownie VAT: ……………………………………………………………………………………………………. 

brutto:  ……………………… PLN 

słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Akceptuję projekt umowy i zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, jako najkorzystniejszej 

do zawarcia umowy w wymaganym terminie, na warunkach określonych przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wszystkimi wymaganiami Zamawiającego 

dotyczące przedmiotu zamówienia stawianymi przez Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do formularza oferty (formularz cenowy), 

2) podpisany i zaparafowany na każdej stronie projekt umowy (wraz z załącznikiem nr 1 do umowy), 

3) potwierdzona kserokopia koncesji MSWiA uprawniająca do świadczenia usług w zakresie ochrony 

obiektów i mienia wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, 

4) polisa/y ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej, 

5) oświadczenie, iż Wykonawca dysponuje i wskaże do realizacji niniejszego zamówienia osoby  

z minimum rocznym doświadczeniem oraz posiadające aktualne orzeczenie lekarskie do wykonywania 

zadań pracownika ochrony, 

6) aktualny wyciąg z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej. 

 

 

 
                                                                                  ............................................................................... 

                                               (data, pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
                                                            do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

                                                                       
 
 
 
 
 

 


