
ZAŁĄCZNIK nr 2 
SIWZ MZN 01/2020 

 

 1 

____________________, dnia __________ r. 

 
 
 
 
 

 

Pieczęć Wykonawcy(ów) 

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie 
ul. Aleje Jerozolimskie 28 
00–024 Warszawa 

 
 
 
 
 
 

FORMULARZ  OFERTY 
Ja, 
 

Imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę 
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy 

Pełna nazwa 
 

REGON 
 

NIP 
 

Adres 
 

Telefon/faks 
 

Telefon kom. 
 

E-mail: 
 

 
odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), którego przedmiotem jest usługa polegająca na całodobowej ochronie 

nieruchomości wraz ze świadczeniem usług porządkowych w obiektach administrowanych przez Mazowiecki 
Zarząd Nieruchomości w Warszawie oświadczam, że oferuję spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z warunkami i postanowieniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę brutto w 
kwocie (cena określa całkowity koszt usługi za okres 1 miesiąca, bez względu na ilość dni w miesiącu): 
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Lp. Adres nieruchomości 

Cena brutto1 za  

1 m-c  
świadczenia usługi 
czynności ochrony 

Cena brutto1 za  

1 m-c  
świadczenia usługi w 

odniesieniu do 
czynności sprzątania 
na zewnątrz budynku 

(dot. czynności 
wymienionych w 
załączniku nr 32) 

 

Cena brutto1 

łączna za  

1 m-c 
świadczenia usługi 

(suma wartości 
kol. 3+4) 

Oświadczam, że 
WSZYSCY 

pracownicy skierowani 
do bezpośredniej 

realizacji czynności 
ochrony będą 

kwalifikowanymi 
pracownikami ochrony 

fizycznej3  

1 2 3 4 5 6 

A 
BRZESKA 

03-737 Warszawa 
ul. Brzeska 12 

 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY  

B 
CHROBREGO 

02-479 Warszawa 
ul. Chrobrego 29 

 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY  

C 
CIOŁKA 

01-402 Warszawa 
ul. Ciołka 10a 

 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY  

D 
NOWY ZJAZD 

00-301 Warszawa 
ul. Nowy Zjazd 1 

 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY  
E 

GRZMIACA 

96-321 Żabia Wola, 
Grzmiąca 
al. Lipowa 9 

    
F 

RADOM 
26-600 Radom 
ul. Mokra 2 

    

 
1 Zamawiający wymaga od Wykonawców podania w formularzu ofertowym jedynie ceny wyrażonej cyfrą z dokładnością do pełnych groszy. Zamawiający nie wymaga podawania ceny wyrażonej słownie. Jeżeli 
Wykonawca poda cenę słownie i cena ta będzie wyrażała wartość inna niż ta podana cyfrą zamawiający przyjmie, iż złożona oferta zawiera dwie ceny i tym samym będzie podlegała odrzuceniu. 
2 Dotyczy usług wymienionych w Załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% . 
3 W myśl przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2142, 2245, z 2019 r. poz. 1495). 
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1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
2.  Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 

przyszłego świadczenia umownego. 
3. Zapoznałem się z warunkami umowy i nie wnoszę w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku 

wyboru mojej oferty podpiszę umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego w terminie 
zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą. 

4. Oświadczam, że jestem związany ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
5. Zostałem poinformowany, że mogę zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przed 

upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, 
aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

6. Wadium w kwocie ................ zł zostało wniesione w formie ................................... . Nr konta wykonawcy, 
na które Zamawiający ma zwrócić wadium w przypadkach określonych w ustawie 
…………………………………………..……….…………………………………………………………………..…. . 

7. Przedmiot zamówienia zrealizujemy siłami własnymi* / z pomocą podwykonawców*, którym powierzymy 
do wykonania następujące części zamówienia: 

Część zamówienia, której realizację 
zamierzamy powierzyć 

podwykonawcy 

Wartość lub procentowa część 
zamówienia, której wykonanie 

zamierzam powierzyć podwykonawcy 

Nazwa (firma) 
podwykonawcy 

 
 

  

 
 

  

8. Nazwy (firm) podwykonawców (w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu): 
a/ ………………………………………........................................................................... 
b/ ……………………………………………………………………………………………………………. 

9. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego dokumentu): 

Lp. Nazwa dokumentu 
Nr strony w 

ofercie 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ofertę złożono na __________ kolejno ponumerowanych stronach. 
 

 (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 
 
*) niepotrzebne skreślić 

 


