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                                                                                                               Załącznik nr 1   
                              do Ogłoszenia 
 
...............................................................................................................................................................................                                                              ....................................................................................................................... 

Pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców             Miejscowość, data 
NIP/REGON, Tel./Fax 
 
                                                             Gmina Kielce - Miejski Zarząd Budynków  
                                                                                                       w Kielcach 
                                                                               ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
W postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość nie przekracza 750 000 euro, prowadzonym 
zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
 

„Dozór i ochrona nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w 
Kielcach w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.” 

 
Znak sprawy: MZB/ Dozór / 2021 
  
Ja / My niżej podpisany/ i ( imię i nazwisko): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….................. 
 
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………................................... 
(nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy i dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców - wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków  Konsorcjum 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 
   
I. Oferujemy wykonanie całości zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu za : 

 
   cenę brutto C  (łącznie z podatkiem VAT):  ……………………………………………………………………………………. zł, 
   (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………  złotych),  
   w tym: stawka podatku VAT......... %, 
       
   gdzie cena brutto C jest obliczona w następujący sposób: 
                                                       C =  (S1 x G1) + (S2 x G2) + (S3 x G3) 
    gdzie: 
    S1 – godzinowa stawka jednostkowa brutto (zł/r-g) – za 1 osobogodzinę pracy pracownika ochrony z podatkiem VAT 
           nieruchomości przy ul. Paderewskiego 20 - niezmienna przez okres trwania umowy: 
 
                                                        S1 = ………… zł/godz.  
    S2 – godzinowa stawka jednostkowa brutto (zł/r-g) – za 1 osobogodzinę pracy pracownika ochrony z podatkiem VAT 
           nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 76 - niezmienna przez okres trwania umowy: 
 
                                                        S2 = ………… zł/godz.  
S3 – godzinowa stawka jednostkowa brutto (zł/r-g) – za 1 osobogodzinę pracy pracownika ochrony z podatkiem VAT 
           nieruchomości przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 53  - niezmienna przez okres trwania umowy: 
 
                                                        S3 = ………… zł/godz.  
 
 
                                                                                                                  ......................................................................................    

  (podpis własnoręczny osoby upoważnionej / osób  
                                 upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ów) 
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    G1 – szacowana ilość godzin świadczenia usługi na nieruchomości przy ul. Paderewskiego 20 w okresie  
           Rozliczeniowym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. od godziny 00:00 do godziny 7:30 oraz od godziny  
           19:00 do godziny 24:00– zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy wynosi: 4 562,50  godzin. 
    G2 – szacowana ilość godzin świadczenia usługi na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 76 w okresie  
            Rozliczeniowym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r od godziny 00:00 do godziny 7:30 oraz od godziny    
            14:30 do godziny 24:00  – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy wynosi: 6 025 godzin. 
    G3 – szacowana ilość godzin świadczenia usługi na nieruchomości przy  
           ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 53 w okresie rozliczeniowym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r od   
           godziny 00:00 do godziny 24:00– zgodnie z Załącznikiem  nr 1 do umowy wynosi: 8 760 godzin. 
II. Oświadczamy, że: jestem / nie jestem  (niepotrzebne skreślić) płatnikiem podatku VAT. 
III. Jednocześnie oświadczamy,  że:  
1) Przedmiot  zamówienia wykonamy w terminie: od dnia  01 stycznia 2021 r. od godz. 00:00 do  dnia 31 grudnia 2021 r.  
    do godz. 24:00.  
2) Akceptujemy warunki płatności zgodne z warunkami umowy (wzorem umowy): do 30 dni od daty złożenia faktury w  
    siedzibie Zamawiającego wraz z potwierdzeniem wykonania usługi przez koordynatora MZB. 
3) Co najmniej ……… 1) osoby/ób bezpośrednio uczestniczące w realizacji usług dozoru i ochrony będą zatrudnione 
    przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26  
    czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) – (kryterium społeczne podlegające ocenie) 
    1) wypełnia Wykonawca – ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie może być mniejsza niż 3 osoby.  
 
4) Usługi objęte zamówieniem zamierzamy: wykonać sami / zamierzamy zlecić podwykonawcom / 2)  

 Lp. Zakres rzeczowy zamówienia, który Wykonawca 
zamierza powierzyć  podwykonawcom 

Podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców 
 

  
 

 

  
 

 

      2) niepotrzebne skreślić  
      Uwaga:  W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona skreślenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza  wykonać całość 
                       zamówienia bez udziału podwykonawców. 
5) Wszelkie rozliczenia finansowe z podwykonawcą/podwykonawcami związane z realizacją zamówienia pozostają po 
     naszej stronie. 
6) Umowy z podwykonawcą / podwykonawcami dostarczymy Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy na 
     wykonanie przedmiotu zamówienia. 
7) Cena brutto obejmuje wszystkie niezbędne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia, a  godzinowe stawki 
     jednostkowe brutto (zł/r-g) S1 i S2 i S3 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy. 
8) Zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje 
     dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty. 
9) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert. 
10) Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej  
      oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
11) Akceptujemy możliwość zmiany wynagrodzenia podanego w pkt. I niniejszej oferty, ze względu na zmianę 
      dozorowanych nieruchomości, ich ilości, okresu i godzin trwania dozoru, i nie będziemy z tego tytułu wnosić roszczeń w 
      stosunku do Zamawiającego, a rozliczenie nastąpi w oparciu o rzeczywiste ilości godzin dozoru nieruchomości.     
12) Zobowiązujemy się, że w okresie trwania umowy będziemy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w  
      zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
13) Wadium w kwocie ...................... zł zostało wniesione w formie ……………………………….............................................. . 
      Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr: .............................................................................................. . 
14) W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego 
      wykonania umowy w formie…..................………………………… zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy.  
15) Wykonawca: jest / nie jest (niepotrzebne skreślić)  małym/średnim 3)  przedsiębiorcą. 
  3) Małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna  suma bilansowa nie  przekracza 10  
    milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia  
    mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43milionów EUR.  

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

  (podpis własnoręczny osoby upoważnionej / osób  
                                 upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ów) 
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IV. Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  
     gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym:               

• https://ems.ms.gov.pl – dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego 4) 
• https://www.ceidg.gov.pl – dla odpisu z CEIDG 4) 
• https://...............................– inny dokument 4) 

    4) niepotrzebne skreślić  
 
V. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 
    Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
    związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
    dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej  
    RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
    ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 5)  
    5) 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 np. przez jego wykreślenie. 
 
VI. Osobą do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie złożonej oferty jest:  
    …………………………………………………………………….., 
tel/fax/adres  e- mail…………………………………….................................. 
 
VII.  Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:  
     .................................................................................................................................... …………………………………………. 
    tel………………………………….,faks/adrese-mail7) …………………………………………………………………………………. 
     7)  prosimy o podanie numeru faksu, ponieważ zgodnie z zapisami w Ogłoszeniu, przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się  
      z Wykonawcami, oprócz pisemnej jest forma faksowa/e-mail.  
 
IX. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny 
        na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk).  
 
X.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 
    ................................................................................................................................................................................................. 
    ................................................................................................................................................................................................. 
    ................................................................................................................................................................................................. 
XI. Oferta została złożona na  …………… kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 
 
 
 

                                                                                                              ..........................................................................................    
  (podpis własnoręczny osoby upoważnionej / osób  
                                 upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ów) 
 

 
UWAGA!  
W celu zachowania formy pisemnej oferty Wykonawca podpisuje podpisem własnoręcznym każdą stronę 
Formularza oferty.  


