Załącznik Nr 1

....................... ....
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe dotyczące usług ochroniarskich dla obiektów:
Zadanie Nr 1

-

siedziba MZBM Sp. z o.o. w Będzinie przy ul. Krakowskiej 16,

Zadanie Nr 2

-

zespół mieszkalnych budynków socjalnych (bez budynku i terenów
Noclegowni) zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Wolska wraz
z przyległym terenem w obrębie ogrodzonej działki.

Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę ryczałtową netto:
………….………….…………………… zł plus należny podatek VAT
(słownie złotych: .....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
należny podatek VAT …….%)
w zakresie i na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym,

plus

w tym:
Zadanie Nr 1
za kwotę ryczałtową netto: ……………..…zł/m-c
x 12 m-cy = ………………………………zł
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....……plus
należny podatek VAT……%).
Zadanie Nr 2
za kwotę ryczałtową netto: ……………..…zł/m-c x 12 m-cy = …………………………………zł
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
plus
należny podatek VAT……%).
Równocześnie oświadczam/oświadczamy, że:
1. Oferowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
2. Bez zastrzeżeń i w pełni akceptuję/akceptujemy warunki określone we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego
i zobowiązuję/zobowiązujemy się
w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
1. Oświadczam /oświadczamy, że posiadamy wszelkie wymagane prawem zezwolenia i uprawnienia
niezbędne do świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia.
2. Dysponuję/dysponujemy Grupą Interwencyjną, składającą się z przeszkolonych osób
wraz
z pojazdem, która maksymalnie w ciągu 10 minut od zaistnienia zdarzenia znajdzie się
na terenie obiektów stanowiących przedmiot zamówienia i podejmie działania mające
na celu wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu i dobrom materialnym.
3. Zapewnię/zapewnimy dozór elektroniczny obiektów określonych w Zadaniu Nr 1
i Zadaniu Nr 2 poprzez nadajnik radiowy sprzężony z CMA Agencji Ochrony,
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4.

Zapewnię/zapewnimy podgląd obiektów określonych w Zadaniu Nr 1 i Zadaniu Nr 2
TV przemysłową via Internet przez Dyspozytora Agencji Ochrony.
W przypadku wyboru naszej oferty, osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach
dotyczących należytego wykonania postanowień umowy, będzie: ……………………………………
tel.: ………………………………………..….., tel. kom. ………………..…………………………….,
e-mail: ………………………………………. .

......................................dnia ..........................

...............................
[czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy]
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