
Załącznik B1 
 
 
 

Oferta przetargowa dla Zamawiającego:  
 

Sąd Najwyższy 
Pl. Krasińskich 2/4/6  

00-951 Warszawa 
 
 
 
 

Niżej podpisani ......................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz ................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 

(nazwa i siedziba Wykonawcy)  
 

działającego w oparciu o wpis do ………………………………...….………, pod nr ………………………..  
 
REGON:.........................................................., NIP:................................................................................. 
 
tel. ..............................................................   fax. ………………............................................................... 
 
strona internetowa ................................................... e-mail ..................................................................... 

 
adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ........................................................................... 
 
 .................................................................................................................................................................. 
 
adres skrzynki ePUAP do korespondencji: ……………………………………………………………………. 

Osoba do kontaktu ................................................................................ 
 
Telefon  ...................................... Email ...................................... 
 

1. Ja (my) niżej podpisany(i) w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w prowadzonym przez Sąd 

Najwyższy przetargu ograniczonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej 

„Ustawą”), znak KPP-I-270-1/20 na: 

 
OCHRONĘ FIZYCZNĄ I OBSŁUGA SYSTEMÓW OCHRONY TECHNICZNEJ 

 W KOMPLEKSIE URBANISTYCZNYM WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

 
oferujemy wykonanie całego przedmiotu, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, za łączną cenę ryczałtową:   
 

bez podatku VAT: …….…………………. zł 
 

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

z podatkiem VAT: …….………………….. zł 
 

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

podatek VAT wg stawki: …. %,  



w tym wartość netto za jeden miesiąc pracy jednego pracownika ochrony: 

bez podatku VAT: …….…………………. zł 
 

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

2. Termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy od daty przejęcia obiektu do samodzielnej ochrony. 

3. Informujemy, że zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 
załącznikami, zwaną dalej „SIWZ”. Do postanowień SIWZ i pozostałych dokumentów przetargowych 
nie wnosimy zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacja techniczną Obiektu, której spis stanowi 
Załącznik D do SIWZ. 

5. Oświadczamy, że cena oferty wyliczona w załączonym kosztorysie ofertowym uwzględnia wszystkie 
wymagania SIWZ oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena zawiera również 
wszelkie koszty dodatkowe konieczne do realizacji zamówienia w tym m.in. koszt uzyskania 
niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, ubezpieczenia, koszty udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za 
wady, zysk, wynagrodzenia pracowników oraz pozostałe składniki cenotwórcze, wszelkie podatki, w 
tym należny podatek VAT, oraz wszelkie opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  SIWZ, tj. 60 dni 
liczonych od upływu terminu składania ofert określonego w SIWZ. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy 
wadium w  

wysokości 300.000,00 złotych w formie .................................................................................................. 

7. Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy: 

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

podać nazwę banku oraz nr konta – dla wnoszących wadium w pieniądzu. 

 

8. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w ogólnych i szczegółowych warunkach 
umowy, stanowiących Załączniki C1 i C2 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy 
się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy, w miejscu i terminie 
określonym przez Zamawiającego. 
 

9. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich 
Zamawiającego. 

 
10. Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązujemy się zatrudnić na umowę o pracę (pełny etat) 

pracowników na stanowiskach wskazanych w SIWZ. 
 

11. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Osoby na 
stanowiskach: koordynator ochrony, dowódca zmiany i zastępca dowódcy zmiany będą posiadać 
„potwierdzenie bezpieczeństwa” z klauzulą „poufne”. Dowódca i jego zastępca będą przeszkoleni w 
zakresie eksploatacyjnej obsługi użytkowej systemów telewizji dozorowej (CCTV), kontroli dostępu, 
sygnalizacji włamania i napadu. Strażacy będą przeszkoleni w zakresie obsługi użytkowej systemu 
nagłośnienia alarmowego i informacyjnego, wykrywania pożaru, nadmiernego stężenia tlenku węgla i 
gazów wybuchowych LPG. Osoby pełniące służbę wartowniczą, na stanowiskach obchodowych będą 
przeszkolone w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

 
12. Oświadczamy, że wobec nas MSWiA nie rozpoczęło postępowania administracyjnego 

w sprawie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności objętej niniejszym zamówieniem. 
 
 



13. Numer rachunku bankowego Wykonawcy do rozliczeń z Zamawiającym: 
 

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

14. Oświadczamy, że wykonanie niniejszego zamówienia powierzymy Podwykonawcom w 
następującym zakresie*:  

 

1) …………………………………………………………………………………………………………, 
 

2) …………………………………………………………………………………………………………, 
 

3) …………………………………………………………………………………………………………, 
     *  W wypadku niewskazania zakresu powierzonych Podwykonawcom prac, Zamawiający przyjmie, iż 

Wykonawca nie powierza wykonania niniejszego zamówienia Podwykonawcom. 

15. Oświadczamy, zgodnie z art. 91 ust. 3a Ustawy, że wybór naszej oferty: 

 nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie  
z przepisami o podatku od towarów i usług  

 będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług:  

nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….  

nazwa: ………………………………………………………wartość:………………………………………. 

nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….  

        (należy podać  nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty 
podatku) 

 
18. Oświadczam, iż jestem: 

1) Mikroprzedsiębiorcą*** 
2) małym przedsiębiorcą*** 
3) średnim przedsiębiorcą*** 
4) dużym przedsiębiorcą*** 

*** właściwe zaznaczyć 

19. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach nr od ___ do ___* (w plikach: 
……………………………..) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  oraz przedstawiamy w załączeniu stosowne uzasadnienie. 
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4 Ustawy 

20. Oświadczam(y), że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia 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 r., str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 
21. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1)  ........................................................................................................................................... 



2)  ........................................................................................................................................... 

3)  ........................................................................................................................................... 

4)  ........................................................................................................................................... 

5)  ........................................................................................................................................... 

6)  ........................................................................................................................................... 

7)  ........................................................................................................................................... 

 

Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z 

wymogami SIWZ. 

 

 

 

.........................................., dnia ......... r.                     ...................................................................... 

        (miejscowość)                                                          (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 

 

 


