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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
         (pieczęć Wykonawcy) 

 
 
Sąd Rejonowy  
w Węgrowie 
ul. Przemysłowa 20 
07-100 Węgrów 

 
 
 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa ........................................................................................................................................... 

Adres  ........................................................................................................................................... 

Tel./fax. ........................................................................................................................................ 

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

REGON ........................................................................................................................................ 
 
1. W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907, 984 i 1047) na 
Usługę całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia z monitoringiem 
systemów alarmowych i dozoru obiektów: Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w 
Węgrowie, Sądu Rejonowego w Węgrowie Zamiejscowy Wydział w Sokołowie Podlaskimi 
Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim oraz konwojowanie wartości pieniężnych (Nr 
postępowania: Zlec. 63/2013), oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu 
zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) za łączną cenę brutto (łączna cena wynikająca z sumowania wartości z 
Formularza cenowego – Załącznik nr 3 do SIWZ): 
 
 
netto:  ........................................................... zł (słownie: ............................................................ 

................................................................................................................................................. zł) 

VAT: ........................................................... zł (słownie: ............................................................. 

................................................................................................................................................. zł) 

brutto: ........................................................... zł (słownie: ........................................................... 

................................................................................................................................................. zł) 
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i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
2. Oświadczamy, iż cena podana wyżej będzie stała i będzie obowiązywać przez okres 
trwania umowy.  
 
3. Ilość wykonanych (wykonywanych) w charakterze wykonawcy usług w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, usług dotyczących ochrony osób i mienia urzędów administracji 
publicznej, sądów i prokuratur oraz banków, musi być poświadczona poprzez załączenie 
dokumentów potwierdzających wykonanie tych usług – referencji, które winny być 
dołączone do oferty i wyliczone w Załączniku nr 6 do SIWZ. 
 
Liczba usług ............................................ (słownie: ...................................................................) 
 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ), przyjmujemy warunki w niej zawarte i nie zgłaszamy do niej żadnych zastrzeżeń, a 
także uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
 
6. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w SIWZ. 
 
7. Oświadczamy, że dysponujemy i będziemy realizować przedmiot zamówienia 
pracownikami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, zatrudnionymi na podstawie 
umowy o pracę, posiadającymi stosowne licencje pracownika ochrony fizycznej (I lub II 
stopnia).  
 
8. Oświadczamy, iż przedmiot niniejszego zamówienia realizować będziemy: 

a) w zakresie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia z 
monitoringiem systemów alarmowych i dozoru obiektów Sądu Rejonowego i 
Prokuratury Rejonowej w Węgrowie i Zamiejscowego Wydziału w Sokołowie 
Podlaskim i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim od dnia 20 
grudnia 2013r. do dnia 19 grudnia 2015r. (24 miesiące); 

b) w zakresie usługi konwojowania wartości pieniężnych od dnia 1 stycznia 
2014r. do dnia 19 grudnia 2015r.  

 
9. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
10. Oferujemy 14-dniowy termin płatności za wykonywanie usługi licząc od daty otrzymania 
faktury przez Zamawiającego i przy rozliczeniu w cyklach miesięcznych (miesiące 
kalendarzowe). 
 
11. Oświadczamy, iż zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy 
(Załącznik nr 7 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach, w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
 
12. Oświadczamy, iż zamówienie w całości wykonamy własnymi siłami. 
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13. Oświadczamy, iż oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje 
takie zawarte są w następujących dokumentach: 
 ……………………………………………………………………………….............................. 
 ……………………………………………………………………………….............................. 
 ……………………………………………………………………………….............................. 
 
14. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej/należymy do grupy kapitałowej w 
skład której wchodzą*: 
……………………………………………………………………………….............................. 
 ……………………………………………………………………………….............................. 
 ……………………………………………………………………………….............................. 
 
15. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty 
opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert. 
 
16. Ofertę niniejszą składamy na …………….. zapisanych i kolejno ponumerowanych 
stronach (od nr ……. do nr ….…). 
 
17. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
 1) ................................................................................................................................................. 
 2) ................................................................................................................................................. 
 3) ................................................................................................................................................. 
 4) ................................................................................................................................................. 
 5) ................................................................................................................................................. 
 6) ................................................................................................................................................. 
 7) ................................................................................................................................................. 
 8) ................................................................................................................................................. 
 9) ................................................................................................................................................. 
10) ................................................................................................................................................ 
11) ……………………………………………………………………………………………… 
12) ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
.........................................................., dnia ........................ 
                           /miejscowość i data/ 

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

/podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do 
wystąpienia w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 

 
* niepotrzebne skreślić            

               

 
Zatwierdzam wzór formularza: 
  Kierownik Zamawiającego 

Upoważniona do wykonywania zadań 
Dyrektora Sądu Rejonowego w Węgrowie 
 
                   Elżbieta Gołoś 
 


