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Załącznik nr 1 do SIWZ

                                                                                                                         ..................., dnia
................................... 

....................................................
/Pieczęć Wykonawcy/

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: …...................

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

adres: ................................................................................................................

adres  email  …………………………..  oraz  nr faksu, na który Zamawiający ma przesyłać

korespondencję: …....................

OFERTA

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 13
87-100 Toruń

1. W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  Świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu,
obiektów,  mienia  oraz  osób  znajdujących  się  na  terenie  i  w  obiektach  Centrum  Sztuki
Współczesnej  Znaki  Czasu  w  Toruniu  wraz  z  zabezpieczeniem  technicznym  obiektu
niniejszym  składam/y  Ofertę  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie z SIWZ  oraz
dołączonymi do SIWZ załącznikami.
2. Podstawa przeprowadzenia kalkulacji ceny ofertowej:

1) Koszt jednej roboczogodziny jednej osoby skierowanej do wykonania usługi będącej
przedmiotem zamówienia: 

Przedmiot zamówienia 
Wartość netto 
(wyrażona w

PLN)

Podatek VAT
(wyrażony w

PLN)

Wartość brutto 
(wyrażona w

PLN)

cena za jedną godzinę  –
usługi ochrony



  Znak sprawy: DA.381.5.2018

2) Koszt za jeden miesiąc usługi zabezpieczenia technicznego obiektu, w tym wynajmu sprzętu

Przedmiot zamówienia 
Wartość netto 
(wyrażona w

PLN)

Podatek VAT
(wyrażony w

PLN)

Wartość brutto 
(wyrażona w

PLN)
cena za jeden miesiąc – usługi
zabezpieczenia technicznego

obiektu w tym wynajmu
sprzętu technicznego

                               

3) Wartość wykupu najmowanych systemów/urządzeń przez Zamawiającego ………..… zł
netto,

4) Ilość własnych grup interwencyjnych działających na terenie miasta Torunia z możliwo-
ścią dojazdu do obiektów CSW „Znaki Czasu” w Toruniu w czasie poniżej 15 minut w cią-
gu dnia i 10 minut w porze nocnej od przyjęcia zgłoszenia - …………….. szt,

3. Zamówienie wykonam/y w terminie: zgodnie z SIWZ.
 

4. Zamówienie wykonam/y na warunkach: określonych w SIWZ 

5.  Oświadczam/my, że:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikami i 

nie wnosimy zastrzeżeń, a także, że zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do 
przygotowania Oferty.

2. Zamówienie zrealizuję/jemy – *sami/*przy udziale podwykonawców w zakresie 
__________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

(nazwa podwykonawcy i powierzony zakres zamówienia)
3. Akceptujemy postanowienia zawarte  we wzorze umowy i w przypadku wyboru naszej 

oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie 
określonym przez Zamawiającego.

4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami 
określonymi w SIWZ.

5. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.

6. Oferta zawiera*/nie zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zawarte są na stronach 
______________Oferty*.

7. Do oferty dołączamy pełnomocnictwo/a - o ile dotyczy.
8. Sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (wypełniają jedynie 
wykonawcy składający wspólną ofertę – konsorcja/spółki cywilne) :

___________________________________________________________________________
9. Numer fax, adres email, na który należy przekazywać informacje i zawiadomienia 

__________________________________________________________________________
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10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
 RODO (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)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.

6. Jednocześnie oświadczamy że:
1)  wybór  naszej  oferty  nie  będzie  prowadził  do  powstania  u  zamawiającego  obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*,
2) wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie  z przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług.  Powyższy  obowiązek  podatkowy  będzie
dotyczył ________________________ objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez
kwoty podatku) będzie wynosiła __________________1 zł.*

........................................................                                     ................................................................
Miejscowość i data            Podpis i pieczęć Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

1 Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku).

Uwaga: Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisa-
mi ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podat-
ku VAT. 
Tylko w przypadku, gdy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził  do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wy-
konawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, wartość tego towaru lub usługi bez podatku VAT. – należy wy -
pełnić pkt 2) oświadczenia.


