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Załącznik nr 2 
 

Formularz oferty 
 

na realizację zadania pod nazwą 
„Usługi ochrony mienia na rok 2018”  

 
I. Dane dotycz ące dostawcy: 
 
Nazwa……………………………………………………………………………................................. 
 
Siedziba…………………………………………………………………………………………………. 
 
Nr telefonu/faksu………………………………………………………………….............................. 
 
Nr NIP……………………………………………………………………………................................. 
 
Nr REGON………………………………………………………………………................................. 
 
www…………………………………………………………………………….................................... 
e-mail…………………………………………………………………………….................................. 
 

II Dane dotycz ące Zamawiaj ącego: 
 
Gmina – Miasto Płock, 
09-400 Płock,  
pl. Stary Rynek 1,  
NIP 774-31-35-712 
Odbiorca: 
Zespół Szkół Nr 3 w Płocku 
09-400 Płock 
Ul. Łukasiewicza 11 
Tel./fax. 24-364-06-40 
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III Zobowi ązania wykonawcy: 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia do Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku zgodnie 
ze specyfikacją za następującą cenę: 
 
Przedmiot oferty Jednostka miary Cena brutto 

Abonament za monitoring systemu alarmowego wraz 
z usługą ustanowienia harmonogramu otwarć i zamknięć 
systemu, uwzględniający udostępnienie karty SIM oraz 

dostarczenie faktur w formie papierowej do 
Zamawiającego. Należy uwzględnić także wszelkie inne 
koszty niezbędne do prawidłowego wykonania usługi w 

tym konserwację istniejącego systemu alarmowego.  

miesiąc  

Podjazdy grupy interwencyjnej wraz z obchodem budynku  za jeden 
podjazd  

Inne koszty jednorazowe: np. podłączenie systemu 
alarmowego Zamawiającego do systemu alarmowego 

Oferenta, w tym przydzielenie kodów uzbrojenia dla osób 
wskazanych przez Zamawiającego. 

szt.  

SUMA   
 
 
V. Oświadczam, że: 

1.Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi; 
2.Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym                              
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3.Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4.Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
5. Posiadam odpowiednie kwalifikacje i umiejętności w rozumieniu ustawy z dnia 22 
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity. Dz. U. z 2017 r., poz. 2213). 
6. Posiadam obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone podczas wykonywania zlecenia.  

 
VI. Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie  ogłoszono 
upadło ści. 
VII Zobowi ązuję się do utrzymania wy żej wymienionych cen przez cały rok 2018.  
VIII Akceptuj ę 14 dniowy termin płatno ści faktury. 
 
 
 
 
 
 

                                                                              ……..……………………………… 
                                                                                 (podpis i pieczęć wykonawcy) 

 
 


