
………………….……………...........……………………… 

            pieczątka wykonawcy 

OFERTA 

Nazwa wykonawcy: …….....………………………………………………………………………………………………….…….…………………….. 

Adres, tel., e-mail wykonawcy: 

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

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

NIP: ………………………………….....……… Regon: ……………………………..……………….......................................................... 

Nr rachunku bankowego: ………………………………….....……………………………………….…................................................ 

 

1. W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 8/MDK/2023 z dnia 16.03.2023 na „świadczenie usługi 

polegającej na zapewnieniu ochrony fizycznej osób i mienia podczas imprez (w tym imprez 

masowych), których organizatorem jest Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, obejmującej czas 

przygotowań i realizację imprez” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

1) cenę netto …………………… zł  (słownie złotych: ……………………………………………………………….……………………), 

2) powiększoną o podatek VAT ………………...… zł (słownie złotych: ……………………….…………….……………………),  

3) cenę brutto ……………………….… zł (słownie złotych: ………………………………………………………….………………….). 

za jedną roboczogodzinę w okresie trwania umowy. 

2. Oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz wyrażam 

zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

2) w cenie oferty zostały uwzględnione  wszystkie koszty wykonania zamówienia 

3) zapoznałem się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach 

w niej określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Potwierdzam realizację przedmiotu zamówienia do dnia ……………..…………….; 

5. Do oferty dołączam niżej wymienione załączniki: 

1) koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej 

ochrony fizycznej, ważną przez cały okres trwania umowy, 



2) oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym:  

a. w liczbie co najmniej 10 urządzeń nadawczo – odbiorczych oraz o posiadaniu pozwolenia 

radiowego 

b. oznaczonym samochodem umożliwiającym identyfikację podmiotu – załącznik nr 1 do oferty, 

3) oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu co najmniej 30 osobami oznaczonymi 

w sposób jednolity, umożliwiający ich identyfikacje oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 20 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej i kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Pracownicy ochrony w garniturach na wniosek 

Zamawiającego; – załącznik nr 2 do oferty. 

4) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę co najmniej 

dwóch kierowników ds. bezpieczeństwa posiadających doświadczenie w zakresie ochrony imprez – 

załącznik nr 3 do oferty, 

5) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające doświadczenie w zakresie ochrony imprez, w tym co 

najmniej trzech imprez masowych, z okresu najmniej trzech lat przed datą ogłoszenia zapytania 

ofertowego – załącznik nr 4 do oferty, 

6) opłaconą polisę ubezpieczenia Wykonawcy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł 

(obejmujące również szkody związane z ochroną imprez masowych oraz transport gotówki), 

7) zaakceptowany przez podpisanie wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

..………………………...........…………………………… 

data, podpis wykonawcy/osoby upoważnionej 

 

 

 

1 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku  

    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne   

    rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 


