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Załącznik nr 2 do SWZ 

 
 
 
 
 

......................................, dnia ........................... roku 
 (miejscowość)                                     (data) 

 
 
 
 
 
 
 

Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o. 
ul. 3 Maja 11/216-218 
41 - 200 Sosnowiec, 

 
 

„Świadczenie usług ochrony mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony 
fizycznej, stałej terenu działki 1493/8 obręb Kazimierz 0004 o pow. 17 518 m2  

w Sosnowcu wraz ze znajdującymi się tam budynkami.” 

 

OFERTA 
 
I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ 

Nazwa Adres 

  

 
II. OSOBA DO KONTAKTU 
 

Imię i Nazwisko  

Instytucja  

Adres  

Telefon  

NIP  

Określenie 
przedsiębiorcy 
(mały, średni) 

 

e-mail  

 

 

 

 

 

 
Pieczęć Wykonawcy 
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III. TREŚĆ OFERTY 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzony w trybie podstawowym na podstawie art. 
275 pkt 1 ustawy Pzp, oświadczamy, że: 
 
1. Oferujemy realizację zamówienia w całości za kwotę w wysokości …………….……………………zł brutto 

(słownie złotych……………………………………..…) w tym: cena ofertowa netto....................................zł , 
podatek VAT .......  %, w kwocie .................. zł, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ 
oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Miesięczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie określonym w ust. 1 

oferty, wynosi …....................................., w tym podatek VAT. 

3. Zamówienie zobowiązujemy się zrealizować w okresie 12 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2021 r. 
4. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 
5. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia. 
6. Zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy według wzoru 
określonego w Załączniku nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Zgodnie z wymogami art. 255 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczam że wybór naszej oferty nie będzie 
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług. 

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. Oferta zawiera łącznie ……………………… ponumerowanych i parafowanych stron. 

 

    ....................................................................................... 
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 

Do oferty zostały dołączone następujące załączniki: 
 

1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, 

2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie,  

3) Koncesja na prowadzenie działalności 
4) ……………………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………………….. 


