
zał. nr 1 do zaproszenia

FORMULARZ OFERTY                               
Nazwa Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy

Miejscowość

Ulica nr domu: nr lokalu:

Kod pocztowy

NIP

Tel. 

Fax.  / e-mail

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
ul. Grotta 3a, 28-100  Busko-Zdrój

1.   Przystępując  do postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonego w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn; ”Usługi w zakresie ochrony osób i mienia poprzez doraźne
patrole wokół i na terenach niżej wymienionych obiektów oraz obsługi systemu sygnalizacji
napadowej na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju”, oferujemy dla niżej
wymienionych obiektów następujące miesięczne koszty ochrony:

(1).  Usługi  w  zakresie  ochrony  osób  i  mienia  oraz  obsługi  systemu  sygnalizacji  napadowej
na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju przy ul. Grotta 3a, za miesięczną kwotę
…................. zł (słow.: ….…................................. złotych) brutto (wraz z podatkiem VAT).

(2).  Usługi  w  zakresie  ochrony  osób  i  mienia  na  Zespole  Boisk  Wielofunkcyjnych  „Orlik2012”
w  Busku-Zdroju  przy  ul.  Partyzantów,  za  miesięczną  kwotę  ….................  zł
(słow.: ….…............................................. złotych) brutto (wraz z podatkiem VAT).

(3).  Usługi  w  zakresie  ochrony  osób  i  mienia  na  Stadionie  Miejskim  w  Busku-Zdroju
przy ul. Kusocińskiego, za miesięczną kwotę …................. zł (słow.: ….….............................................
złotych) brutto (wraz z podatkiem VAT).

(4).  Usługi w zakresie ochrony osób i mienia na Terenie Rekreacyjnym „Glinianki” w Busku-Zdroju
przy ul. Langiewicza, za miesięczną kwotę  …................. zł (słow.: ….….............................................
złotych) brutto (wraz z podatkiem VAT). 

(5). Usługi w zakresie ochrony osób i mienia na Terenie Rekreacyjnym „Zimne Wody” w Busku-Zdroju
przy ul.  Stawowej,  za miesięczną kwotę  ….................  zł  (słow.:  ….….............................................
złotych) brutto (wraz z podatkiem VAT).

(6).  Usługi  w  zakresie  ochrony  osób  i  mienia  na  Terenie  Rekreacyjnym  „Zbiornik  Retencyjno-
Rekreacyjny”  w  Radzanowie,  gm.  Busko-Zdrój,  za  miesięczną  kwotę   ….................  zł
(słow.: ….…............................................. złotych) brutto (wraz z podatkiem VAT).

(7).  Usługi  w  zakresie  ochrony  osób  i  mienia  na  Terenie  Rekreacyjnym  „SKATEPARK”
w  Busku-Zdroju  przy  ul.  Kusocińskiego,  za  miesięczna  kwotę   ….................  zł
(słow.: ….…............................................. złotych) brutto (wraz z podatkiem VAT). 

2.  Oświadczamy, że;
✔ posiadamy aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób   i mienia
(tj. (Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221, z póź. zm.) oraz niezbędną  wiedzę i doświadczenie, 
✔ zapoznaliśmy się z treścią i warunkami zaproszenia oraz zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do sporządzenia oferty,
✔ na dzień składania oferty nie zaistniała przesłanka, o której  mowa w art.  24 ust.  1  ustawy z dnia 29.01.204r.  Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), uzasadniająca wykluczenie nas  jako Wykonawcy z postępowania. 

3.   Integralną częścią oferty są   …...................................................................................................................

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

........................................................., dnia .................         /podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/
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