Nr sprawy DZP.2310.22.2022

załącznik nr 2

NAZWA WYKONAWCY:

______________________________________________________________________
lub nazwy wykonawców w przypadku spółki cywilnej bądź konsorcjum
REGON: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|
NIP: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
ADRES:
kod:______ - ______, miejscowość _________________________, ul. ________________________,
nr domu____ , nr mieszkania __________________, województwo ___________________________
tel. ________________________________

faks _______________________________

e-mail: _______________________________

Nazwa i siedziba Zamawiającego:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Barlickiego 13
45 - 083 Opole

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania usługi bezpośredniej
ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi zainstalowanych systemów telewizji przemysłowej, monitorowania i
reagowania na komunikaty systemu ppoż. w ramach zadania pn.: „Świadczenie usługi bezpośredniej
ochrony fizycznej osób i mienia, zabezpieczenia technicznego obiektów Stegu Arena i Toyota
Park w Opolu- II,III,IV kwartał 2022r”.
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Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:
Stegu Arena i Toyota Park brutto...............................................zł
słownie: …………………………………………………………………………………………………………..zł
wynikającą z poniższego wyliczenia:

Zakres świadczenia usługi

Cena jednostkowa
brutto w PLN

Ilość

Cena brutto w PLN
za cały okres umowy

2

3

4=2x3

1
Pracownik niekwalifikowany
Wynagrodzenie za 1 godzinę pracy, z
uwzględnieniem pełnienia całodobowej ochrony.

1 960 h

…………. zł

Pracownik kwalifikowany
Wynagrodzenie za 1 godzinę pracy, z
uwzględnieniem pełnienia całodobowej ochrony.

3 920 h

…………. zł

Interwencje

…………. zł

Wynagrodzenie za 1 interwencję

Montaż elektronicznego systemu
kontroli czasu pracy

………….zł

Cena instalacji systemu

10 interwencji

2 systemy

Razem:

2.

Termin realizacji zamówienia – rozpoczynając od godz. 1200 – w dniu 30.04.2022 r. do godz. 1200 w dniu 31.12.2022 r.

3.

Warunki płatności – zgodnie z postanowieniami umowy

4.

Oświadczamy, że czas dojazdu grupy interwencyjnej na miejsce wezwania wyniesie:
15 minut od otrzymania zgłoszenia.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz
uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
6. Informujemy,
w umowie.

że

uważamy

7. Przedmiot zamówienia
Podwykonawców.1

się

za

zamierzamy

związanych
zrealizować

niniejszą
bez

ofertą

udziału

w

okresie

Podwykonawców/z

wskazanym
udziałem

8. Zakres prac, które zostaną powierzone do realizacji podwykonawcom:
Zakres powierzonych czynności Podwykonawcy oraz
wartość lub procentowa część zamówienia, jaka
zostanie powierzona Podwykonawcy

Nazwa podwykonawcy

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

1
niepotrzebne skreślić. UWAGA: w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie siłami
własnymi.

2

nr sprawy: DZP.2310.22.2022

Załącznik nr 2

10. Jednocześnie oświadczam/y że:
a.
b.

spełniam/y warunki udziału w powyższym postępowaniu,
spełniamy wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie
z wymaganiami wskazanymi Opisie przedmiotu zamówienia.

11. Oświadczam, że przekazałem informacje zawarte w obowiązku informacyjnym dotyczącym
przetwarzania danych przez Zamawiającego osobom fizycznym, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem i przekazałem Zamawiającemu w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w celu realizacji umowy2.

Miejsce i data

(podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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