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Rozdział II 
 
FORMULARZ OFERTY 
wraz z załączonymi formularzami: Nr 1 ÷ 10 
 
 
 
................................................                                                      ...........................dnia…………… 
(pieczęć firmowa wykonawcy) 
 
 
OFERTA 
UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
Wydział Zarządzania 
Ul. Szturmowa 1/3 
02- 678 Warszawa 
 
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego nr 26/5/2015 świadczenie usług ochrony osób i mienia na Wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie przy ul. Szturmowej 1/3 przez 
okres 25 miesięcy.  
  
 
..................................................................................................................................................... 
                                              /pełna nazwa firmy wykonawcy/ 
posiadając/ego/a siedzibę: 
..................................................................................................................................................... 
                                    /ulica nr domu kod pocztowy miejscowość/ 
..................................................................................................................................................... 
                                                     /województwo powiat/ 
..................................................................................................................................................... 
                                                            /telefon /telefax/ 
.............................................................. . pl............................@.................................................. 
                                                            /Internet: http:/ e-mail/ 
nr identyfikacyjny NIP ................................................., REGON ............................................... 
 
będący płatnikiem podatku VAT, po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia za :  
 
cena brutto (netto + obowiązujący podatek VAT) …………………........................................ zł 
(słownie:.....................................................................................................................................) 
cena netto ................................zł(słownie...............................................................................) 
Należny podatek VAT ………..% tj. …………………………………………………………………………………… zł 
 
Cena netto określona powyżej  obejmuje: 
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Lp. Opis usługi 

Ilość 
godzin 

Cena 
netto za 

1 godzinę 

Wartość netto 
za cały okres 

umowy 

Stawka  
VAT 

Wartość 
brutto za 
cały okres 

umowy 

 Ochrona obiektów przy 
ulicy Szturmowej 1/3 
(ochrona budynków, 
terenu oraz ochrona i 
obsługa parkingów) 

52 186   23%  

 Obsługa i ochrona szatni 
 

6 345   23%  

 WARTOŚĆ OGÓŁEM 
 

     

Podane wyżej ceny są cenami w złotych polskich, ostatecznymi i uwzględniają wszelkie 
wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia. 
 
1. Oferowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia  określone w Specyfikacji. 
2. Czas reakcji mobilnej grupy interwencyjnej ………………………………….. minut  
3. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia: 25 miesięcy licząc od daty 

zawarcia umowy. 
4. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami 

umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy, oświadczamy, że przyjmujemy 
wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

5. Oświadczamy, że min. 3 koordynatorów zmian biorących udział w realizacji przedmiotu 
zamówienia zostanie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełny etat na cały 
okres trwania umowy. 
1.        Imię i nazwisko …………………………………………………………. 
2.        Imię i nazwisko ………………………………………………………… 
3.        Imię i nazwisko ……………………………………………………….. 
UWAGA!   Podane informacje nie podlegają uzupełnieniu. Osoby wykazane powyżej 
muszą zostać również wykazane w Formularzu Nr 6 i 7.  

6. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości………..… zł 
brutto. 
W przypadku gdy Wykonawca: 
1) zamierza wykonać zamówienie wyłącznie własnymi siłami zaleca się wpisanie słów nie 
dotyczy, 
2) zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom dodatkowo 
dołącza do oferty wypełniony i podpisany Formularz Nr 8 
3) zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na których zasoby 
powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dodatkowo dołącza do oferty wypełniony Formularz Nr 9. 

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą 
odpowiedzialność za działanie lub zaniechania wszystkich podwykonawców. 

8. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 60 dni. Bieg terminu 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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9. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje 
zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe. 

10. Wadium w kwocie ……………….zł zostało uiszczone w dniu ....................... w formie 
...........................................................................Dokument wniesienia wadium w 
załączeniu. 

11. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 
terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz wniesienia wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.. 

12. Do niniejszej oferty dołączono jako załączniki: 
1) Formularz nr 1 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
2) Formularz 2 –  informacja dotycząca grupy kapitałowej 
4) Formularz nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
5) Formularz nr 4 – oświadczenie – wykaz głównych usług z załącznikami 
6) Formularz nr 5 – oświadczenie – Potencjał Techniczny  
7) Formularz nr 6 – oświadczenie – Potencjał Kadrowy 
8) Formularz nr 7 – oświadczenie – Koordynatorzy zmian 
7) Formularz nr 8 – Informacja o zakresie zamówienia, który wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcom  
8) Formularz nr 9 – Informacja o części zamówienia oraz nazwach (firmach) 
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1  
8) Formularz nr 10 –  Spis treści 
 

 
 
 
 
………………………………………………….. 
miejscowość, data 
                                                                                   …………………………………………………………………. 
                                                                                                   pieczęcie imienne i podpisy osób 
                                                                                  uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przetarg nieograniczony Nr 26/5/2015 Strona 26 

…………...………………………… 
pieczęć firmowa wykonawcy 
 
 
 
FORMULARZ NR 1 
 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/5/2015 na świadczenie 
usług ochrony osób i mienia na Wydziale Zarządzania UW w Warszawie przy ul. 
Szturmowej 1/3 przez okres 25 miesięcy.  
   
 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
z art. 24 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.),zwana dalej „ustawą”. 
 
 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego 
oświadczam/oświadczamy, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 
 
 
 
 
 
 
.............................. 
miejscowość, data 
 
                                                                                                       …………………………………… 
                                                                                            pieczęcie imienne i podpisy osób 
                                                                               uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Przetarg nieograniczony Nr 26/5/2015 Strona 27 

…………...………………………… 
pieczęć firmowa wykonawcy 
 
 
FORMULARZ NR 2 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/5/2015 na świadczenie 
usług ochrony osób i mienia na Wydziale Zarządzania UW w Warszawie przy ul. 
Szturmowej 1/3 przez okres 25 miesięcy  
 
INFORMACJA 
w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.), zwana dalej 
„ustawą”. 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oświadczam/oświadczamy, 
że : 
– nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331, z póz. zm.)* 
– należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331, z póz. zm.) * i przedstawiamy listę 
podmiotów należących do tej grupy kapitałowej: 

1. ………………………………………………….. 
2. …………………………………………………. 
3. ………………………………………………….. 
4. …………………………………………………. 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
.............................. 
miejscowość, data 
                                                                                                      …………………………………… 
                                                                                              pieczęcie imienne i podpisy osób 
                                                                                uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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…………...………………………… 
pieczęć firmowa wykonawcy 
 
 
 
 
FORMULARZ NR 3 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/5/2015 na świadczenie 
usług ochrony osób i mienia na Wydziale Zarządzania UW w Warszawie przy ul. 
Szturmowej 1/3 przez okres 25 miesięcy.   
 
OŚWIADCZENIE 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, 
że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych dotyczące: 
 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 
 
 
……………………………. 
miejscowość, data 
                                                                                               ………..………………………………….. 
                                                                                              pieczęcie imienne i podpisy osób 
                                                                                  uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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FORMULARZ NR 4 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/5/2015 na  
świadczenie usług ochrony osób i mienia na Wydziale Zarządzania UW w Warszawie przy ul. Szturmowej 1/3 przez okres 25 miesiące  
 
OŚWIADCZENIE – WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG WRAZ  Z  ZAŁĄCZNIKAMI 
wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – których 
przedmiotem w całości lub w części były/są usługi ochrony o wartości 20.000,- zł miesięcznie każda. 
Niniejszym oświadczamy, że w okresie prowadzenia działalności zrealizowaliśmy następujące usługi ochrony obiektów

*
: 

Lp. 

Przedmiot usługi 
 
 
 

Zlecający - nazwa, adres, nr 
telefonu do kontaktu 

Okres wykonywania usługi Miesięczna 
wartość 
brutto  

(w PLN) 

Budynek, w którym realizowana jest 
usługa 

Ilość ochroniarzy 
realizujących 

usługę 

Powierzchnia budynków 
objęta ochroną 

(liczba w m
2
) 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

* Należy  załączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w 

wykazie głównych usług (Formularz nr 4) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dokumentów. 
 
 

..............................                                                                                                                    ............................................................... 
miejscowość, data                                                                                                                                         pieczęcie imienne i podpisy osób 
                                                                                                                                                             uprawnionych do reprezentowania wykonawcy                                
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…………...………………………… 
pieczęć firmowa wykonawcy 
 
 
 
FORMULARZ NR 5 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/5/2015 na świadczenie 
usług ochrony osób i mienia na Wydziale Zarządzania UW w Warszawie przy ul. 
Szturmowej 1/3 przez okres 25 miesiące  
 
POTENCJAŁ TECHNICZNY 
Niniejszym przedstawiamy wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, które 
przeznaczamy do realizacji zamówienia:  
 

Lp
. 

Opis 
 

Liczba 
szt. 

Podstawa dysponowania 
przez wykonawcę 

1. Całodobowe centrum alarmowe wyposażone w niezależne 
środki łączności i transportu, mogące w każdej chwili wysłać 
niezbędne wsparcie (samochodowy patrol interwencyjny) do 
ochranianego obiektu 
 

  

2. Krótkofalówki zapewniające stałą łączność między 
ochroniarzami u zamawiającego 
 
 

  

4. Środki łączności zewnętrznej zapewniające stałą łączność z 
całodobowym centrum alarmowym (wymienić): 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………….. 

  

5. Inne (wymienić): 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

  

 
Jednocześnie oświadczamy, że czas przybycia ekipy interwencyjnej do Zamawiającego na ul. 
Szturmową 1/3 wynosi ……… minut od chwili powiadomienia centrum alarmowego. 
  
 
 
 
..............................                                                          ............................................................ 
miejscowość, data                                                                        pieczęcie imienne i podpisy osób 
                                                                                                uprawnionych do reprezentowania wykonawcy       
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FORMULARZ NR 6  

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/5/2015  na świadczenie usług ochrony osób i mienia na Wydziale 
Zarządzania UW w Warszawie przy ul. Szturmowej 1/3 przez okres 25 miesięcy 
POTENCJAŁ KADROWY1 

Niniejszym przedstawiamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia2: 

Lp. Imię i nazwisko 

Długość doświadczenia zawodowego u 
pracodawcy prowadzącego działalność w 

zakresie ochrony osób i mienia 

Informacje nt. 
kwalifikacji  

zawodowych i 
wykształcenia 

Zakres wykonywanych 
czynności 

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 

osobą przez 
wykonawcę 

na stanowisku 
pracownika ochrony 

na innym 
stanowisku  

Ochroniarze wyznaczeni na koordynatorów zmian3 

1. 
 

      

2. 
 

      

3. 
 

      

Ochroniarze pozostali: 

4.       

5.       

6.       

7.       

                                                           
1
 Każda zmiana składu osobowego będzie wymagać  akceptacji zamawiającego (na zasadach określonych w umowie). 

2
 Należy wyszczególnić co najmniej 11 ochroniarza i co najmniej 3 szatniarzy 

3
 Należy wyszczególnić co najmniej 3 osoby posiadające ważne licencje pracownika ochrony fizycznej wydane na podstawie ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

(po zmianach z dnia 1.01.2014 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 829) oraz zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę. 
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8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

SZATNIARZE:. 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

…………………………………, dnia …………..2015 r.                          …………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                                    Podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do  

                                                                                                                                                                                                                                                                                          reprezentowania wykonawcy 
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…………...………………………… 
pieczęć firmowa wykonawcy 
 

 

FORMULARZ NR 7  

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/5/2015 na świadczenie 
usług ochrony osób i mienia na Wydziale Zarządzania UW w Warszawie przy ul. 
Szturmowej 1/3 przez okres 25 miesięcy 
 
OŚWIADCZENIE  – KOORDYNATORZY ZMIAN 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, działając w imieniu: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa i adres wykonawcy) 

 

oświadczam, że n/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako 
koordynatorzy zmian, odpowiedzialni za bezpośredni nadzór i koordynację pracy wszystkich 
osób pełniących obowiązki na danej zmianie, posiadają ważne licencje pracownika ochrony 
fizycznej wydane na podstawie ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (po 

zmianach z dnia 1.01.2014 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 829): 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Numer licencji 

1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

5. 
 

  

6. 
 

  

 
 
..............................                                                          ............................................................ 
miejscowość, data                                                                        pieczęcie imienne i podpisy osób 
                                                                                                uprawnionych do reprezentowania wykonawcy       
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………………………………………………… 
pieczęć firmowa wykonawcy 
 
 
FORMULARZ NR 8 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/5/2015 na świadczenie 
usług ochrony osób i mienia na Wydziale Zarządzania UW w Warszawie przy ul. 
Szturmowej 1/3 przez okres 25 miesięcy  
 
 

INFORMACJA O ZAKRESIE ZAMÓWIENIA, KTÓRY WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ 
PODWYKONAWCOM 

 
Zakres prac zlecanych podwykonawcom – RZECZOWY* 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
*Należy wykazać(określić), jaki zakres zamówienia wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 
 
 
 
 
.............................. 
miejscowość, data 
                                                                                              …………………………………… 
                                                                                        pieczęcie imienne i podpisy osób 
                                                                          uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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………………………………………………… 
pieczęć firmowa wykonawcy 
 
 
FORMULARZ NR 9 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/5/2015 na świadczenie 
usług ochrony osób i mienia na Wydziale Zarządzania UW w Warszawie przy ul. 
Szturmowej 1/3 przez okres 25 miesięcy  
 
 

INFORMACJA O CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ORAZ NAZWACH (FIRMACH) PODWYKONAWCÓW, NA 
KTÓRYCH ZASOBY WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 26 UST. „B, 
W CELU WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 22 UST. 1 (jeżeli dotyczy) 
 
 

Lp. Część zamówienia, której wykonanie 
Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom, na których zasoby 
powołuje się na zasadach określonych w 

art. 26 ust. 2B, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w art. 22 
ust. 1 

Nazwa (firma) podwykonawcy, na 
którego zasoby Wykonawca powołuje się 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2B, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, o 
którym mowa w art. 22 ust. 1 

1 2 3 

 
1 

  

 
2 

  

 
3 

  

 
4 

  

 
5 

  

 
Należy wskazać część zamówienia oraz nazwę (firmy) podwykonawców, na których zasoby 
powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 
 
 
 
………………………............................... 
miejscowość, data 
                                                                                                       …………………………………… 
                                                                                                pieczęcie imienne i podpisy osób 
                                                                                  uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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…………...……………… 
pieczęć firmowa wykonawcy 
 
 
 
FORMULARZ NR 10 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr  26/5/2015 na świadczenie 
usług ochrony osób i mienia na Wydziale Zarządzania UW w Warszawie przy ul. 
Szturmowej 1/3 przez okres 25 miesięcy  
 
 
 
 
SPIS TREŚCI 
 
 
Formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami zawiera .......... kartek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………............................... 
miejscowość, data 
                                                                                                       …………………………………… 
                                                                                                pieczęcie imienne i podpisy osób 
                                                                                  uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
 
 
 
 


