
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

OFERTA 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

 
USŁUGĘ OCHRONY W FORMIE ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO ORAZ USŁUGĘ 

POLEGAJĄCĄ NA BEZPOŚREDNIEJ OCHRONIE FIZYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI 

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBIE I ZARZĄDZANYCH PRZEZ ODDZIAŁ REGIONALNY 

AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU 
(Postępowanie nr DZP-OX.7729.30.2019) 

 
my niżej podpisani: 

Wykonawca  …………………………………………………………………………………… 

ul. ……………………………………………………………………………………………….. 

miasto ………………………………………………kraj ……………………………………… 

NIP……………………………… Regon………………………………………………………... 

Dane do korespondencji: 

ul. ……………………………………………………………………………………………….. 

kod ……………… miasto ………………………………………………kraj ………………… 

nr telefonu ………………………………….. nr faksu ………………………………………... 

Adres e-mail (proszę wypełnić drukowanymi literami): 

                                                                                     @   

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy podać dane pozostałych 

Wykonawców: 

Wykonawca  …………………………………………………………………………………… 

ul. ……………………………………………………………………………………………….. 

miasto ………………………………………………kraj …...…………………………………. 

Wykonawca  …………………………………………………………………………………… 

ul. ……………………………………………………………………………………………….. 

miasto ………………………………………………kraj …………………………………...…. 

Wykonawca  …………………………………………………………………………………… 

ul. ……………………………………………………………………………………………….. 

miasto ………………………………………………kraj …………………………………...…. 



 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ i jej załącznikach za cenę i terminach wskazanych  
w tabelach: 

Część I 

Lp. 
Położenie nieruchomości 

Termin rozpoczęcia 

realizacji zamówienia 

Cena netto w PLN za 

jeden miesiąc 

świadczenia usługi 

Ilość miesięcy w 

okresie 

obowiązywania 

umowy 

Wartość netto w PLN 

(kol. 4 x kol. 5) 

 Stawka 

podatku VAT 

Kwota VAT 

 

Cena brutto  

w PLN 

(kol. 6 + kol. 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Legnica,  
al. Rzeczypospolitej 114-
116, w tym: 

12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości,  

 
12 

    

1.1 budynek nr 2 
12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości, 

 
12 

    

1.2 budynek nr 5 
12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości, 

 
12 

    

1.3 budynek nr 6 
12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości, 

 
12 

    

1.4 budynek nr 10 
12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości, 

 
12 

    

1.5 budynek nr 13 
12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości, 

 
12 

    

2 Jelenia Góra,  
ul. 1-go Maja 56 

12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości,  

 
12 

    

3 Jelenia Góra,  
ul. Podchorążych 1 WKU 

12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości,  

 
12 

    

4 
Jelenia Góra,  
ul. Podchorążych 1 
hydrofornia 

12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości,  

 
12 

    

5 
Wrocław,  
ul. Zwycięska 39 budynek 
biurowy  AMW 

12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości,  

 
12 

    

6 
Wrocław,  
ul. Zwycięska 39 baza 
magazynowa  AMW 

12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości,  

 
12 

    

7 Lubań Śląski,  
ul. Wojska Polskiego 2 

12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości,  

 
12 

    



 
 

8 Wrocław,  
ul. Sztabowa 32 

12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości,  

 
12 

    

9 
Świdnica,  
pl. Grunwaldzki  2   
(budynek WKU) 

12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości,  

 
12 

    

10 
Wrocław  
ul. Dmowskiego 21–2 
budynki 

12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości,  

 
12 

    

11 
Wałbrzych,  
ul. Graniczna 1a, pow. Dz. 
0,4782 ha   

12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości,  

 
12 

    

12 
Legnica,  
ul. Złota/Niklowa 2, pow. 
dz. 0,1351 ha 

12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości,  

 
12 

    

13 

Nysa, 
ul. Kościuszki 11, budynek o 
pow. użytk. 754,00 m2, dz. 
nr 32/1 

12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości,  

 

12 

    

14 

Jelenia Góra              
 ul1-go Maja 72 
budynek o pow. 269,76 m2, 
działka nr 86/1 

12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości,  

 

12 

    

15 

Wrocław,  
ul. Pretficza 23,  budynek o 
pow. 297,28 m2, działka nr 
19/1, 20  

12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości,  

 

12 

    

16 Wrocław, Mieszczańska, w 
tym: 

12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości,  

 
12 

    

16.1 budynek nr 49  
12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości,  

 
12 

    

16.2 budynek nr 39 
12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości,  

 
12 

    

16.3 budynek nr 44 
12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości,  

 
12 

    

16.4 budynek nr 63 
12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości,  

 
12 

    

16.5 budynek nr 62 
12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości,  

 
12 

    

16.6 budynek nr 6 
12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości, 

 
12 

    



 
 

UWAGA:  

Ceny netto i brutto oraz wartość netto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg następujących zasad:  
• końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się;  
• końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

 

Oświadczamy, że dokonamy montażu dodatkowych czujek na każdej z ochranianych nieruchomości w Części I w ilości ................. każda* 

* wypełnia Wykonawca zgodnie z instrukcją zawartą w SIWZ w części „Kryteria oceny ofert”. Minimalna liczba czujek, które Wykonawca jest zobowiązany zamontować, 
została określona w tabeli A Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsze kryterium dotyczy ilości czujek DODATKOWYCH wykraczających poza 
minimalne limity określone przez Zamawiającego. 

16.7 budynek nr 9 
12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości, 

 
12 

    

16.8 budynek nr 15 
12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości, 

 
12 

    

17 Legnica, Stroma 4 
12 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania 
nieruchomości,  

 
12 

    

CENA BRUTTO OFERTY W PLN W CZĘŚCI I 
 



 

Część II 

Lp. Położenie nieruchomości 
Termin rozpoczęcia realizacji 

zamówienia 

Jednostkowa 

cena netto w 

PLN (za jedną 

roboczogodzinę) 

Ilość roboczogodzin 

w okresie 

obowiązywania 

umowy 

Wartość netto 
w PLN 

(kol. 4 x kol. 5) 

 Stawka 

podatku 

VAT 

Kwota VAT 

 

Cena brutto w PLN 

(kol. 6 + kol. 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Wrocław,  

ul. Zwycięska 39 (Magazyny 

i budynek biurowy) 

12 miesięcy od dnia protokolarnego 
przekazania nieruchomości,  2 794 

    

2 
Oleśnica-Cieśle - ochrona 

fizyczna  
12 miesięcy od dnia protokolarnego 
przekazania nieruchomości,  8 784     

3 
Brzeg,  

ul. Małujowicka 25  
12 miesięcy od dnia protokolarnego 
przekazania nieruchomości,  8 784     

4 

Wrocław,  

ul. Sztabowa 32 - ochrona 

fizyczna 

12 miesięcy od dnia protokolarnego 
przekazania nieruchomości,  5 856 

    

5 
Wrocław,  

ul. Poznańska 58 
12 miesięcy od dnia protokolarnego 
przekazania nieruchomości,  17 568     

6 
Wrocław,  

ul. Krupnicza  
12 miesięcy od dnia protokolarnego 
przekazania nieruchomości,  8 784     

CENA BRUTTO OFERTY W PLN W CZĘŚCI II 
 

UWAGA:  

Ceny netto i brutto oraz wartość netto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg następujących zasad:  
• końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się;  
• końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 
 

Oświadczamy, że w trakcie realizacji „Organizacja nadzoru”  będziemy kontrolowali pracowników ochrony nie rzadziej niż: 
 3 x w ciągu dnia i jeden raz w ciągu nocy w okresie 7 dni, 
 2 x w ciągu dnia i jeden raz w ciągu nocy w okresie 7 dni, 
 1 x w ciągu dnia i jeden raz w ciągu nocy w okresie 7 dni. 

 
Niewskazanie „organizacji nadzoru” spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

 
 



 
2. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych oświadczamy, że wybór przedmiotowej oferty: 

1) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie  
i wartości: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

(należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstawania oraz ich wartości bez kwoty podatku od towarów i usług) 

UWAGA: 

3. W przypadku nieuzupełnienia Zamawiający uzna, że wybór oferty nie będzie skutkować 
powstaniem  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

4. Oświadczamy, że realizację zamówienia rozpoczniemy w terminach określonych  
w Załączniku nr 1 do SIWZ, Istotnych Postanowieniach Umowy. Zakończenie świadczenia 
usługi nastąpi po protokolarnym zwrocie nieruchomości, po upływie 12 miesięcy  
od rozpoczęcia świadczenia usługi. 

5. Oświadczamy, że SIWZ i zawarte w niej warunki płatności zostały przez nas 
zaakceptowane. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim 
przedsiębiorstwem / inne: ………………………………………………. (niepotrzebne skreślić) 

8. Pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 
zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 

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

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

9. Informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr ______ do nr _____  stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a uzasadnienie dla objęcia wskazanych powyżej 
informacji tajemnicą przedsiębiorstwa stanowi załącznik do niniejszej oferty. 

10. Oświadczamy, że nie powierzamy / powierzamy (niepotrzebne skreślić) 

wykonanie następującej części (zakresu) oferowanego zamówienia, (należy podać zakres 

(część) powierzonego podwykonawcom zamówienia): 

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

UWAGA: 

Brak skreślenia i niewypełnienie pól oznaczać będzie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom 
wykonania zakresu oferowanego zamówienia. 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1 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 treść oświadczenia Wykonawca nie 
składa (należy usunąć treść oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie) 

12. Załącznikami do składanej przez nas oferty są*: 

1) pełnomocnictwo do podpisania oferty; 

2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie; 

3) wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca składa wraz  
z ofertą informacje / dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa; 

4) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2; 

5) …………………………………………………………………………………………. 

*Niepotrzebne skreślić 

Oferta zawiera ______ ponumerowanych stron. 

 

.................................................................................. 
Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby (osób) 
upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy 
 

Rozporządzenie 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 r. str. 1) 

 

 
 
 
 
 


