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Znak sprawy P226/02/22 

 

FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie zamówienia na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 2 ustawy                                                        

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
1. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa: Miejski Dom Kultury w Szczytnie  

Adres:12-100 Szczytno ,  ul. Polska 12 

2. Opis przedmiotu zamówienia: zabezpieczenie fizyczne osób, mienia  i urządzeń 

znajdujących się na terenie imprez kulturalnych organizowanych przez MDK              

w Szczytnie na terenie miasta Szczytno i w obiekcie MDK.      
a) termin wykonania : od czerwca do grudnia 2022 roku 

b) okres ważności oferty: 4 tyg. od terminu zakończenia składania ofert   

c) warunki płatności: płatne przelewem 14 dni od wystawienia faktury    

3. WYKONAWCA 

Nazwa:............................................................................................................................... 

Adres:................................................................................................................................ 

NIP:................................................................................................................................... 

REGON:........................................................................................................................... 

nr rachunku bankowego:................................................................................................... 

a. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za 1 roboczo godzinę pracownika 

ochrony: 

cena netto:..........................................................zł. 

podatek VAT:.....................................................zł. 

cenę brutto:.........................................................zł. 

słownie brutto:....................................................zł. 

b. oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę 

do niego zastrzeżeń – załącznik nr 1, 2 do umowy oraz zapoznałem się                    

z projektem  umowy, którą akceptuję bez zastrzeżeń. 

c. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć,  są: 
     

 I. Oświadczenia Oferenta , że: 
 

a) Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, a profil działalności naszego przedsiębiorstwa jest zgodny z przedmiotem 

zamówienia; 

 

b) Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania usługi zabezpieczenie imprez; 

 

c) Ma do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel; 

 

d) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz 

pracowników zdolnych do wykonania usługi zabezpieczenie imprez.  

 



e) Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie usługi zabezpieczenie 

imprez; 

 

f) Zobowiązuje się, w przypadku wybrania oferty, do zawarcia umowy na zabezpieczenie 

imprez zgodnie  z projektem umowy oraz załącznikiem nr 1 , 2  przedstawionych przez 

zamawiającego ,   w  miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego;  
 

h) Dokonał wizji lokalnej na terenie imprez oraz zdobył niezbędne informacje potrzebne 

do właściwego wykonania zamówienia. 
 

       g) Wszystkie strony oferty z wszystkimi załącznikami są w kolejności ponumerowane                       

i cała oferta składa się   z ............. stron. 
 

II. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

*Zał. nr  1 – Kopia Koncesji  oraz wykaz członków  kierownictwa firmy  i  pracowników  

odpowiedzialnych za realizację usługi zabezpieczenia z opisem ich kwalifikacji 

zawodowych (uprawnienia, dyplomy, świadectwa itp.) i doświadczenia; 

 

*Zał. nr 2 - Wykaz ważniejszych zadań   o charakterze i złożoności porównywalnej   do 

przedmiotu oferty, zrealizowanych w  okresie ostatnich trzech lat, popartych 

referencjami  osób prawnych,  wraz z wyszczególnieniem zakresu zadania. 

Wykaz zawiera nazwy, adresy i telefony osób prawnych wystawiających 

referencje; 

 

*Zał. nr  3 - Aktualny wypis (wystawiony w ciągu ostatnich 6 m-cy) z rejestru handlowego 

lub zaświadczenie* o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

potwierdzające, że  Agencja prowadzi działalność gospodarczą o profilu 

odpowiadającym ofercie; 

 

*Zał. nr  4 - Oświadczenie   o braku zaległości podatkowych; 

 

*Zał. Nr 5 - Oświadczenie, o nie zaleganiu w płatnościach opłat oraz składek na 

ubezpieczenie społeczne,  

*Zał. nr 6 - Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców  

prowadzona jest w formie spółki cywilnej; 
*Zał. nr 7 - Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający że Agencja jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej; 

 

*Zał. nr  8 - Wykaz podwykonawców (jeżeli dotyczy) 
 

 

........................................................ 
/podpis z podaniem imienia i nazwiska  

oraz stanowiska osoby uprawnionej/ 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

...........................dn............................. 

 


