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Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

FORMULARZ OFERTY 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: 

................................................................... Nr telefonu.................................................. 

................................................................... Nr faksu...................................................... 

................................................................... E-Mail:........................................................ 

Województwo:.............................................. 

KRS.............................................................. 

NIP.............................................................. 

REGON......................................................... Strona WWW:………...................................... 

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: 

.......................................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko, stanowisko, telefon) 

Do:  

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o.  

z siedzibą przy ulicy Konstantynowskiej 8/10 , 94-303 Łódź  

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu na –„Kompleksową, całodobową usługę ochrony 

osób, zwierząt, mienia oraz terenu  Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. 

wraz ze wszystkimi obiektami przy ul. Konstantynowskiej 8/10 , a także transport 

pakietów gotówkowych (depozytów- bezpieczna koperta). 

Znak sprawy: MOZ.DA.2510.1.2018 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę brutto w kwocie ................................PLN, 

zgodnie z poniższą tabelą:. 

 

 

 



 

 

 

Opis zamówienia  

Całkowita cena ryczałtowa 1 

roboczogodziny netto w PLN 

/Całkowita cena ryczałtowa 1 

konwoju netto w PLN  

Szacowana ilość 

roboczogodzin*/ 

konwojów** 

Całkowita wartość 

zamówienia netto 

w PLN 

Stawka VAT w % 
Całkowita wartość brutto w 

PLN 

A B C D= B x C E F = D x E +D 

Usługa ochrony  28 736  .............%  

Usługa 

konwojowania  
 156  .............%  

RAZEM (całkowita wartość brutto usługi ochrony + usługi konwojowania)   

 Przy dokonywaniu obliczeń prosimy stosować wzory z wiersza drugiego powyższej tabeli.  

* Szacowana ilość roboczogodzin jest ilością dla całej umowy i podana jest wyłącznie celem dokonania 

porównania złożonych ofert, natomiast rozliczenie miesięczne dokonywane będzie na podstawie faktycznie 

zrealizowanej usługi.  

** Szacowana ilość konwojów jest ilością dla całej umowy i podana jest wyłącznie celem dokonania porównania 

złożonych ofert, natomiast rozliczenie miesięczne dokonywane będzie na podstawie faktycznie zrealizowanej 

usługi.  

2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, prosimy o podawanie jedynie wartości netto oraz 

złożenie stosownego oświadczenia w Formularzu Oferty pkt. 3. Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 

zgodnie z tymi przepisami. (art. 91 ust. 3a Pzp). 

3. Oświadczamy, że wybór oferty  będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

Wykonawca ma obowiązek wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. (art. 91 ust. 3a ustawy 

Pzp) 

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

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

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

 W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

 



 

 

 

5. Zamówienie będziemy realizować od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 1 

października 2018r (od godziny 6.00) do dnia 1 października 2020r (do godziny 6.00) 

6. Oświadczamy, że: 

1)  Znane nam są przesłanki wykluczenia określone w §5 ust 2 i 3 Regulaminu i nie podlegamy 

wykluczeniu na ich podstawie; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

7. Oświadczamy, że dysponujemy środkami łączności bezprzewodowej niezbędnymi do wykonania 
zamówienia. 

8. Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednią ilością samochodów przystosowanych do wykonania 
zamówienia. 

9. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie wykonać zamówienie i dysponujemy odpowiednią kadrą 
zapewniającą wykonanie zamówienia zgodnie z postanowieniami wzoru umowy. 

10. Zobowiązujemy się posiadać przez cały okres wykonywania zamówienia ważne ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co 
najmniej 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).  

11. Zobowiązujemy się posiadać przez cały okres wykonywania zamówienia aktualną koncesję udzieloną przez 

Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób  

i mienia. 

12. W przypadku gdy którykolwiek z wymienionych w punkcie 10, 11 dokumentów utraci ważność w okresie 

trwania umowy zobowiązujemy się do niezwłocznego dostarczenia aktualnego dokumentu (kopię 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem) Zamawiającemu. 

13. Zobowiązujemy się do wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku wyboru naszej 

oferty jako najkorzystniejszej. 

14. Wadium/ zabezpieczenia należytego wykonania umowy wpłacone w pieniądzu należy zwrócić na konto 

(nazwę banku i numer rachunku bankowego): 

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

15. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy oraz warunkami postępowania i przyjmujemy te 

warunki bez zastrzeżeń oraz że otrzymaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania 

Oferty.  

16. Oświadczamy, że wzór Umowy stanowiący załącznik do Regulaminu, w którym określono ogólne warunki, 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy na warunkach zaproponowanych we wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

17. Oświadczamy, że Oferta nie zawiera/zawiera informacji/informacje
*
 stanowiących/ce tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku nie 

wykreślenia żadnej opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

18. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

 

                                                           
* niepotrzebne skreślić 



 

 

19. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania, przy zachowaniu zasady jawności postępowania i wyniku postępowania. 

20. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1
 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

21. Do niniejszej Oferty załączamy: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

 

Oferta wraz z załącznikami zawiera _____________ ponumerowanych stron. 

 

 

_______________ ________________________________________ 

miejscowość, data /podpis - za Wykonawcę/ 

 

                                                           
1 

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, str. 1).  
 

* 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). 

 



 

Załącznik Nr 1 do Formularza oferty 

 

Znak sprawy: MOZ.DA.2510.1.2018 

Pieczęć Wykonawcy 
 

Oświadczenie Wykonawcy 

zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

dalej PZP (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Miejski Ogród 

Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o., reprezentując: 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

(firma) 

 

 

jako upoważniony/upoważnieni w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:* 

1. Powierzę(ymy) podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym zakresie  

(proszę wymienić części zamówienia, których powierzenie dotyczy i podać firmy (nazwy) 

podwykonawców):  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Zamówienie wykonam(y) samodzielnie. 


