
Załącznik do SIWZ numer 2 – o f e r t a

Oferta  na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Lubuskiego Teatru im. L. 
Kruczkowskiego położonego w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5 oraz obserwacji systemu 

monitoringu wizyjnego w systemie całodobowym.

1.ZAMAWIAJĄCY:         LUBUSKI TEATR IM. L. KRUCZKOWSKIEGO  W  ZIEONEJ GÓRZE
siedziba Teatru

Al. Niepodległości 3/5
65 – 048 Zielona Góra

tel.( 068 ) 452 72 72,  fax ( 068 ) 452 72 52
e-mail : administracja@teatr.zgora.pl 

NIP: 929 00 11 719 REGON: 000282820
godziny pracy Zamawiającego:

od poniedziałku  do piątku od 730 do 1530

2.WYKONAWCA - należy podać pełną nazwę składającego ofertę

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

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

upełnomocniony przedstawiciel*.......................................................................................................................

Regon .............................................................,  NIP ...................................................
*proszę dołączyć pełnomocnictwo.

3.Stosownie  do  pobranej  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  -  Firma  nasza  oferuje  usługę 
przedmiotowego zamówienia:

Nazwa usługi Cena netto zł/m-c VAT % Cena brutto zł/m-c Łączna  cena  usługi 
brutto  w okresie 48 
m-cy  - zł 

(kol. 4 x 48 m-cy)
1 2 3 4 5

Ochrona obiektu i mienia 
– kod CPV 74610000-8

Cena jednostkowa brutto za usługi ochrony za 1 miesiąc wynosi słownie:

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

Łączna cena usługi (w okresie 48 miesięcy) wynosi słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………

4.Oświadczamy,  że  znane  są  nam  warunki  niniejszego  przetargu  określone  przez  Zamawiającego  w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

5.Oświadczamy,  że spełniamy warunki  wymagane od Wykonawców w Specyfikacji  Istotnych Warunków 
Zamówienia.

6.Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.Oświadczamy, że uważamy się za związanych  niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

mailto:administracja@teatr.zgora.pl


8.Jako załączniki do niniejszej oferty, a wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
załączamy :

a.  Uwierzytelnioną kserokopię koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony 
mienia i osób. TAK / NIE*. 

b.   Uwierzytelnioną kserokopię  aktualnego  ubezpieczenia  od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej z 
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie ochrony, na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą 
niż 1 500 000 PLN.  TAK / NIE*.  

c. Wykaz wykonanych i wykonywanych usług ( min.3 ) w zakresie ochrony w okresie ostatnich trzech lat 
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – załącznik nr 4 
wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. 
TAK / NIE*.

d.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. TAK / NIE*.  

e. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie,  że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu      składania ofert.  TAK / NIE*.

f. Uwierzytelniona kopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1  pkt 4 - 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

g. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i
 spełnia wymagania art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych – na
 formularzu stanowiącym Załącznik nr 3,  TAK / NIE*.

h. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, TAK / NIE*.

*niepotrzebne skreślić

Ofertę sporządzono dnia .......................... 
….............................................................................

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel 
Wykonawcy


