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                       Pałac Młodzieży w Warszawie    

 00-901 Warszawa 
  Pl. Defilad 1 (PKiN) 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Sukcesywne świadczenie usługi ochrony terenu Pałacu 
Młodzieży w Warszawie”, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy 
zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w zaproszeniu. 
 

OFERTA   

1) Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę przedstawioną w tabeli poniżej: 
 

Przedmiot 
zamówienia 

Liczba godzin pracy 
pracowników 
Wykonawcy w 

okresie realizacji 
zamówienia 

Stawka za 1 
odoboroboczogodzinę 

brutto (PLN) 

Wartość brutto 
(PLN) 

 
 

(kol.2 x kol.3) 
1 2 3 4 

Ochrona fizyczna 
w Pałacu 
Młodzieży w 
Warszawie, Pl. 
Defilad 1 

9100 
osoboroboczogodzin 

 
………………………. 

 
…………………….. 

   
 

Suma  

 
 

……………. Zł. 
 

2) oświadczamy,  iż w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia; 

3) zamówienie będzie  zrealizowane w terminach i na zasadach określonych w zaproszeniu; 



4) oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy wzór umowy 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych  tam 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;  

5) oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze 
umowy. 

6) informujemy, że zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom realizację części 
zamówienia obejmujące swoim zakresem wykonanie następujących robót**:  

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

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

 
9) informujemy, że przy realizacji zamówienia będziemy/nie będziemy* polegali na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących nas z nim stosunków prawnych**: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      ………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
*    w przypadku,  gdy w realizacji zamówienia nie polega wykonawca na  zasobach innych podmiotach wpisać 

nie  dotyczy. 
        **    należy opisać zakres polegania na zasobach innych podmiotów  i dodatkowo wypełnić w załączniku nr 2 do   

wzoru   formularza oferty  część dotyczącą innych podmiotów.  
 

UWAGA: w przypadku,  gdy wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów należy 
wypełnić załączniki również w  część dotyczącej innych podmiotów na zasoby których Wykonawca 
się powołuje. Zamawiający wymaga, aby podmioty na zasoby których w zakresie doświadczenia 
powołuje się Wykonawca czynnie uczestniczyły w wykonaniu zamówienia. 

 
10) Oświadczany, że wszystkie osoby wykonujące wszystkie czynności w zakresie wykonania 

przedmiotu   zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

11) Oświadczamy, że przed zawarciem umowy przedłożymy w formie załącznika do umowy „Wykaz  
Pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia”, 
którzy będą uczestniczyli w wykonaniu  usług objętych przedmiotem zamówienia i umowy. 
Zobowiązujemy się, że pracownicy wymienieni w wykazie będą w okresie realizacji  umowy 
zatrudnieni na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. – Kodeks pracy. 

 12) Oświadczamy, że nie naruszamy zasad o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
 13) Oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione w naszych 

dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego. 
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