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O F E R T A  
 

ZAMAWIAJĄCY: 
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie 
ul. Ratuszowa 1/3  
03-461 Warszawa 

 

WYKONAWCA: 
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna) wskazać wszystkich wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie 
 
.............................................................................................................................................. 

(pełna nazwa/firma) 
 

.............................................................................................................................................. 
(w zależności od podmiotu: numer NIP/PESEL, numer KRS/CEiDG) 

 

.............................................................................................................................................. 
(adres pocztowy siedziby: ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) 

 

.............................................................................................................................................. 
(województwo) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
(nr telefonu, nr faksu, e-mail)) 

 
adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 
 
.............................................................................................................................................. 
 

reprezentowany przez:  
 
..............................................................................................................................................  

(imię i nazwisko) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów oraz dane teleadresowe, na które należy przekazywać 
korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 
 
.............................................................................................................................................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

(imię i nazwisko, adres e-mail, nr faksu) 
Wykonawca (zaznaczyć właściwe): 

 jest małym / średnim przedsiębiorstwem (MŚP) (zatrudniającym mniej niż 250 pracowników, którego 
roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR) 

 nie posiada statusu MŚP 
(za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną) 
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1. W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne 
szczególne usługi o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843 ze zm.), pn. Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia oraz transport wartości 
pieniężnych Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie 
 
Niniejszym oferuję świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia oraz transport wartości 
pieniężnych Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie za całkowitą wartość: 
 
netto: .......................................zł (słownie złotych: ....................................................................................), 
 
podatek VAT: …..%, tj. ..............zł (słownie złotych: ....................................................................................), 
 
brutto:  ...................................zł (słownie złotych: ...................................................................................), 
zgodnie z wypełnionym Formularzem cenowym. 
 
Cena jednostkowa za jeden konwój wartości pieniężnych wynosi:  
netto: .......................................zł (słownie złotych: ....................................................................................), 
 
podatek VAT: …..%, tj. ..............zł (słownie złotych: ....................................................................................), 
 
brutto:  ...................................zł (słownie złotych: ...................................................................................), 
 

2. Zobowiązania Wykonawcy: 
2.1. Oświadczam, że wykonałem w okresie ostatnich 3 lat usługi ochrony osób i mienia realizowane w 

formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej, nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy na 
rzecz tego samego podmiotu, o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto (słownie złotych: 
sześćset tysięcy) w skali 12 miesięcy każda (zgodnie z pkt IV ppkt 3.1. ogłoszenia) w liczbie: 
 

 
……… szt. (słownie: ……….……….…….………………)  

 

2.2. Oświadczam, że zainstaluję na własny koszt kamery cyfrowe z rejestratorami we wskazanym przez 
zamawiającego miejscu na terenie chronionego obiektu oraz zobowiązuję się do ich konserwacji i 
naprawy w liczbie: 

 

 

kamery cyfrowe w pomieszczeniach przy ul. Ratuszowej i bramie przy ul. Gdańskiej z podglądem wizji dostarczonym do stacji 
monitoringu agencji ochrony oraz rejestrator obrazu zainstalowany we wskazanym pomieszczeniu przez zamawiającego: 

……… szt. (słownie: ……….……….…….………………)  
 

kamera cyfrowa zewnętrzna z rejestratorem: 
 

……… szt. (słownie: ……….……….…….………………) 
 

 

2.3. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w terminie od dnia 31.12.2020 r. godz. 12:00 
do dnia 31.12.2022 r. godz. 12:00. 

2.4. Akceptuję, że comiesięczna zapłata za realizację zamówienia nastąpi w terminie 21 dni od daty 
przesłania na adres e-mailowy faktury@zoo.waw.pl prawidłowo wystawionej faktury wraz z 
dokumentami rozliczeniowymi do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. 
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2.5. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem i załącznikami, które udostępnił Zamawiający i nie 
wnoszę zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 

2.6. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu 
zamówienia i realizacji przyszłej umowy. 

2.7. Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 
(włącznie z tym dniem). 

2.8. Oświadczam, że akceptuję warunki umowy, określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 
do ogłoszenia oraz w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy 
na warunkach określonych w ww. wzorze, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 

3. Zastrzegam, iż niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje, stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania, wykazując w ofercie iż zastrzeżone informacje posiadają dla 
Wykonawcy wartość gospodarczą i Wykonawca podjął działania mające na celu zachowanie poufności tych 
informacji (jeżeli dotyczy): 

 

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

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

4. Inne informacje Wykonawcy (jeżeli dotyczy): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego, do oferty załączam następujące oświadczenia 
i dokumenty, stanowiące jej integralną część: 
 

1) ....................................................................... 
2) ....................................................................... 
3) ....................................................................... 

 
 
 
 
.......................................                                                               
       miejscowość i data                                                              ……….............………………………..……………………….........…      
            podpisy i pieczątki osób uprawnionych do składania    
                                       oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
 
*niepotrzebne skreślić 


