Załącznik Nr 1 do SIWZ
Sprawa ZP/0001/PU/2014

Do: INSTYTUTU ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA
UL. WROCŁAWSKA 37A
30-011 KRAKÓW
Od: .................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
pełna nazwa i adres wykonawcy

tel/fax: .....................................................................................................
FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także na stronie
internetowej www.ios.krakow.pl oraz w siedzibie Zamawiającego, składamy ofertę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony osób i mienia Instytutu Zaawansowanych
Technologii Wytwarzania w Krakowie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 w zw. z art. 5 ustawy, o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy.
1
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za kwotę ............................................................ zł netto,
(słownie:.......................................................................................................................................................),
z tytułu stałej bezpośredniej ochrony fizycznej realizowanej siedem dni w tygodniu przez dwóch
pracowników ochrony w systemie 24/7 wspomaganych w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach od 6:00 do 18:00 trzecim pracownikiem posiadającym aktualny wpis na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony pełniącego funkcję Kierownika Zmiany, wraz z monitoringiem
systemu 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, obsługą systemu parkingowego wraz z monitoringiem parkingu
obejmującą również obsługę ręczną w przypadku awarii systemu, a także podjazdy zmotoryzowanych
grup interwencyjnych;
2. Kwota powyższa zostanie powiększona o należny podatek VAT według stawki wynoszącej
..................%.
3. Wartość netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności:
zakładany zysk, koszty podłączenia systemów alarmowych Zamawiającego, koszty nadzoru i
monitoringu systemów alarmowych, koszty zatrudnienia i wyposażenia pracowników wykonujących
przedmiot zamówienia w imieniu Wykonawcy, koszty podjazdu grup interwencyjnych, koszty instalacji
systemu monitoringu obchodów chronionych obiektów.
2
1. Oświadczamy, że skład personalny pracowników oddelegowanych do wykonania przedmiotu

zamówienia będzie niezmienny, za wyjątkiem zdarzeń losowych oraz innych niezależnych od
Wykonawcy.
INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA, THE INSTITUTE OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY,
30-011 Kraków, ul. Wrocławska 37a,
tel. dyr. +48 12 63 17 100 ⋅ fax +48 12 63 39 490 ⋅ www.ios.krakow.pl ⋅ ios@ios.krakow.pl

10

2. Zobowiązujemy się do konsultowania z Zamawiającym wszelkich zmian personalnych zaistniałych w

trakcie realizacji zamówienia.
3. Oświadczamy, że w celu realizacji zamówienia zostaną delegowani następujący przcownicy:

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... .
3
Oświadczamy, że posiadamy i przeznaczymy na potrzeby realizacji zamówienia następujące zasoby
techniczne:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ .
4
Oświadczamy, że zamówienie wykonamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
zgodnie z ustawą z o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z
dnia 27 lipca 2001 roku – o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 roku, Nr 128, poz. 1402, ze zm.).
5
Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Rozdziale IV SIWZ.
6
Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty stawki roboczogodzin określone w FORMULARZU
CENOWYM – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy.
7
Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego
wykonania zamówienia oraz, że nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
8
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami Projektu Umowy i w pełni akceptujemy jej treść.
9
Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferta wraz z załącznikami zawiera .................... stron.

........................................................................................
podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej
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