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FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i
mienia w budynkach i na terenie
nieruchomości Instytutu zlokalizowanych przy
ul. Wrocławskiej 37 i 37a, wraz z parkingiem i
drogą dojazdową oraz ul. Oboźnej 8 i ul.
Łokietka 25 realizowana przez pracowników
nielicencjonowanych, siedem dni w tygodniu,
wspomaganych w dni robocze
od
poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do
18:00 pracownikiem posiadającym aktualny
wpis na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony
obejmująca:
Kontrolę
ruchu
osobowego, w tym wydawanie przepustek
uprawniających do wstępu na ścisły teren
Instytutu;
Kontrolę ruchu samochodowego zgodnie z
obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi
Zamawiającego, w tym obsługę systemu
parkingowego wraz z monitoringiem parkingu
obejmującą również obsługę ręczną w
przypadku awarii systemu;
Kontrolę ruchu rzeczy ruchomych, w tym
zgodności z dokumentami zezwalającymi na
ich wniesienie/wyniesienie do/z Instytutu;
Monitorowanie
i
obsługa
istniejących
systemów: sygnalizacji włamania i napadu
DYSKAM, systemu sygnalizacji napadu w
kasie, systemu sygnalizacji pożaru SAP oraz
systemu telewizji przemysłowej CCTV wraz z
podejmowaniem
działań
na
wypadek
zaistniałych zagrożeń;
Instalację elektronicznego systemu kontroli
obchodów;
Instalację
systemu
umożliwiającego

STAWKA
ZA RBH
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PRACOWNIKÓW

11717,66
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dwutorowe monitorowanie przez Wykonawcę
(poprzez linię telefoniczną i/lub radiową i/lub
GSM)
działania
systemu
sygnalizacji
włamania i napadu DYSKAM;
Patrole
zewnętrzne
terenu
Instytutu
realizowane przez grupy interwencyjne;
RAZEM

KALKULACJA CENOWA, należy uzupełnić według poniższych wskazówek:
1. Cenę należy obliczyć według następujących zasad:
a)

Wykonawca winien określić stawkę za roboczogodzinę (STAWKA RBH) oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć wartość netto przez przemnożenie stawki za
roboczogodzinę (STWKA RBH) przez ilość roboczogodzin (ILOŚĆ RBH) oraz ilość pracowników (ILOŚĆ PRACOWNIKÓW) i wartość brutto przez przemnożenie wartości
netto przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji).
b) Wszystkie wartości kosztorysowe, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku;
c) Wartość netto oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;
d) Wartość brutto dla pozycji „razem” stanowi wartość oferty (cenę).
.........................................................................................

podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej
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