
Numer sprawy: A.I.271-12/17                                                                              Załącznik nr 1 do specyfikacji 
 

                    Zamawiający: 
Krakowskie Centrum Rehabilitacji 

i Ortopedii  

Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

Wykonawca: 
 
………………………………………….. 

……………………………………..…… 
(pełna nazwa/firma, adres)  
 

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

reprezentowany przez: 
 
…………………………………………...….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

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

..................................................................... 
(e-mail) 
 

....................................................................... 
(internet www): 
 

.......................................................................  
(telefon) 
 

.....................................................................  
(fax – jeżeli posiada) 
 

A. 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług 

polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 

i Ortopedii wraz z obsługą parkingu znajdującego się na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 

i Ortopedii oraz obsługą gazów medycznych”, składam niniejszą ofertę i zobowiązuję się do wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami: 
 

1. Cena za jeden miesiąc świadczenia usługi dozoru wynosi: ………….…… PLN BRUTTO, 

w tym podatek VAT ……%. 

2. Kwota czynszu najmu NETTO za jeden miesiąc wynosi: ……….…… PLN - z tytułu najmu, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 załącznika nr 1 do wzoru umowy (minimum 4 000,00 zł NETTO). 

3. Wysokość opłaty za postój na parkingu jednego pojazdu (jednorazowy postój bez limitu 

czasowego) wynosić będzie ............... PLN BRUTTO (stawka nie może być wyższa niż 4,00 zł 

brutto). 

4. Imię i nazwisko strażnika/portiera:  ……………………….......  

 

Wskazana osoba posiada następujące doświadczenie: ……... lat 

 
 

 

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

(podpis) 
 



Tabela dotyczy pkt 4 

Posiadane doświadczenie (stanowisko strażnika/portiera) 

Nazwa obiektu oraz adres/lokalizacja 

 

Miejsce wykonywanej pracy na stanowisku strażnika/portiera:  

 

………………………………………………………..……. 

Nazwa obiektu oraz adres/lokalizacja 

 

………………………………………………………..……. 

Nazwa obiektu oraz adres/lokalizacja 

 

………………………………………………………..……. 

Nazwa obiektu oraz adres/lokalizacja 

 

B. 

1. Termin wykonania zamówienia – 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia 17 

lipca 2017 r. 

2. Części zamówienia, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz ich nazwa (wypełnić 

tylko jeżeli dotyczy): .....................................................................................................................................  

3. Warunki płatności: zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, że istotne postanowienia zawarte we wzorze umowy oraz pozostałe dokumenty zostały 

przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. Oświadczam, że podmiot który reprezentuje jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą * 

Oświadczam, że podmiot który reprezentuje nie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą * 

* Należy wybrać właściwe. 

7. Osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu jest/są: 

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

 

 
 

 

 
 

 

 

            ………………………………………… 
(podpis) 


