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.............................................................................. 
                        (pieczątka i podpis 

                                                                                                                         osoby reprezentującej Wykonawcę) 

 

...................................., dnia........................... 
                      

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
NAZWA FIRMY:______________________________________________________________________________________ 
 
 
REGON FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
 
 
NIP FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
  
NR KRS/CEDG: __________________________________________ 
 
ADRES FIRMY: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat: 
 
 ______ - ______ ,   ________________________________ , _______________________________ , ________ , _______ 
 
 ________________________________________________ , _________________________________________________ 
 

Mały i średni przedsiębiorca: □TAK*  □NIE* 

(właściwe zaznaczyć) 
 
Internet: http:// __________________________________ pl  

 
tel.________________________________   faks_______________________________________ 

 
Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy: __________________________________________________________________ 
 
tel. __________________________________________ 
 
e-mail: __________________@____________________ 

 
Nr konta bankowego, na który dokonywany będzie zwrot wadium: 

 

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

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego organizowanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne z siedzibą w Alejach 

Ujazdowskich 9, 00-583 Warszawa, na: 

 

„Całodobową ochronę fizyczna osób i mienia znajdujących się 

w pomieszczeniach przy ulicy Krzywickiego 34 w Warszawie” 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie          

z jego warunkami za: 

 

a) cenę ofertową brutto za miesiąc świadczenia usługi:  

…………………………………..* zł 

 słownie …………………………………………………………………………………… zł 

*Podana cena jest zryczałtowaną stawką miesięczną za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

W przypadku braku rozpoczęcia realizacji umowy z pierwszym dniem danego miesiąca 

rozliczenie za faktycznie wykonaną usługę nastąpi proporcjonalnie do ilości dni wykonywania 

przedmiotu zamówienia.(wartość należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku) 
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2. Potwierdzam wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Ogłoszeniu 

o zamówieniu. 

 

3. Oświadczam, że posiadam status specjalistycznej uzbrojonej formacji ochrony 

(SUFO) i spełniający wymogi stawiane specjalistycznym uzbrojonym formacjom 

ochrony – zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku  o ochronie osób i 

mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.). 

 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem o zamówieniu oraz że zamówienie 

będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w 

Ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

5. Przyjmuję zasady płatności określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do 

Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

6. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w Ogłoszeniu o 

zamówieniu. 

 

7. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach 

zawartych w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 

lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 

przez jego wykreślenie). 

 

9. Integralną część mojej oferty stanowi: 

 

1) ..................................................................................................... str. od. ………. do ……….. 

2) ..................................................................................................... str. od. ………. do ……….. 

3) ..................................................................................................... str. od. ………. do ……….. 

4) ..................................................................................................... str. od. ………. do ……….. 

5) ..................................................................................................... str. od. ………. do ……….. 

 


