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…………………………………… 

        Wykonawca      …………………………………. 

                                                                                                 miejscowość, data 

                                           FORMULARZ OFERTY 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w tryb podstawowy bez negocjacji  

– na usługi społeczne (na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2  

ustawy Pzp). – pn.: „Całodobowa, bezpośrednia ochrona osób i mienia  

w budynkach Teatru Narodowego w Warszawie”. 

Wykonawca: 

Nazwa firmy:………………………………………………………………………………… 

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

Adres firmy:………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu:……………………………... 

Adres e-mail:………………………………… 

Rodzaj Wykonawcy (niewłaściwe skreślić): mikroprzedsiębiorstwo / małe przedsiębiorstwo / 

średnie przedsiębiorstwo
1
 / jednoosobowa działalność gospodarcza/ osoba fizyczna 

nieprowadząca działalności gospodarczej
2
 / inny rodzaj. 

 

1) Przystępując do udziału w przedmiotowym postępowaniu, oferujemy: 

a) cenę netto ………. zł  + 23 % podatek VAT, cenę brutto ………….…. zł za pełnienie jednej 

godziny dyżuru, przez jedną osobę bezpośrednio wykonującą czynności ochrony  

(słownie: ……………………………………….. złotych), 

b) karę umowną w wysokości ………………………………………, (słownie: 

……………………………………………………………………………... złotych). 

Zamawiający wymaga, aby kwota kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 6) we „Wzorze 

Umowy” (patrz Załącznik nr 8 do SWZ), dotycząca przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu Umowy, za każdy stwierdzony taki przypadek, mieściła się w przedziale  

od 1 000,00 zł do 2 000,00 zł. 

 

2) Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

Umowy zgodnie z „Wzorem Umowy” stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ, w terminie  

i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

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

                                                                                   podpis Wykonawcy
3
 

 

                                                 
1
 Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy  

za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – Załącznik I, art. 1, art. 2. 
2 Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2020.1740 ze zm.) art. 431  
3 „Formularz oferty” musi być podpisany – przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – jednym  

z następujących podpisów elektronicznych: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

 


