
Załącznik nr 1

ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nysie 
Ul. KEN 1A 48-303 
Nysa

OFERTA

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na:

„Usługę ochrony mienia w formie monitorowania sygnałów włamania, sabotażu, napadu 
z lokałnego systemu zainstalowanego w OPS w Nysie oraz ochronę obiektu w systemie 
ostrzegania wraz z konserwacją systemu alarmowego”

składam ofertę na wykonanie zamówienia Dane wykonawcy:

nazwa:..................................

adres:...................................
tek:....................................... faks: .................................................... (jeśliposiada)

e-maii:...........................(jeśliposiada) Strona: WWW....................... (jeśliposiada)

NIP:......................................REGON:................................................

wpisany do rejestru...................................................pod numerem................................ w
sprawach dotyczących postępowania osobą do kontaktu z zamawiającym jest: (imię i nazwisko,
lei: adres e-mail)

Część oferty na stronach...........................stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wypełnić wyłącznie w sytuacji, jeśli informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji



PODSTAWOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

i) Cena kompleksowego miesięcznego wykonywania przedmiotu zamówienia:

/ brutto / ..............................................................................................................zł

słownie:

/brutto/...............................................................................................

................................................................................................Złotych
1) Cena 1 usługi bieżącej konserwacji urządzeń SSWiN znajdujących się w obiekcie OPS 
Komisji Edukacji Narodowej 1 A, 48-303 Nysa.

2)
/ brutto / ..............................................................................................................zł

słownie:

/ brutto / .............................................................................................

................................................................................................Złotych

II. Nr telefonu komórkowego
Przedstawiam numer telefonu komórkowego, pod którym będę dostępny w dni i godziny pracy
zamawiającego:

Składając niniejszą ofertę:

1) oświadczam, że dokonałem/łam wizji lokalnej obiektów, objętym przedmiotem
zamówienia;

Jeżeli wykonawca nie dokona! wizji lokalnej przed złożeniem oferty wykreśli ten punkt, a w 
przypadku wyboru jego oferty będzie zobowiązany dokonać wizji.

2) świadomy/ma odpowiedzialności wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. 
kamy (Dz.U.2022.0.1138 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam warunki uczestnictwa w 
postępowaniu.

3) oświadczam, że wobec podmiotu, którego jestem przedstawicielem nie ma podstaw do 
wykluczenia z niniejszego postępowania
4) Wypełnia wyłącznie wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów (podmiotów 
trzecich). Wypełnia podmiot trzeci. Wymagany jest oryginalny podpis osoby reprezentującej



podmiot trzeci.
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA NA RZECZ 
WYKONAWCY WIEDZY I DOŚWIADCZENIA, OSÓB ZDOLNYCH DO 
WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ja niżej podpisany......................... imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot trzeci
reprezentując...................................................................nazwa podmiotu trzeciego

oświadczam, iż Wykonawca....................................................................  nazwa
wykonawcy składającego ofertę może polegać na mojej wiedzy i doświadczeniu lub dostępnych
mi osobach zdolnych do wykonywania przedmiotu zamówienia (niepotrzebne skreślić).
W związku z powyższym zobowiązuję się do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów do realizacji przedmiotowego zamówienia.

(podpis umocowanego przedstawiciela podmiotu trzeciego)

W przypadku powierzenia części prac podwykonawcom wykonawca ponosi wobec zamawiającego 
pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

W przypadku ofert składanych wspólnie niniejszą ofertę podpisuje pełnomocnik w imieniu wszystkich 
wykonawców występujących wspólnie lub wszyscy wykonawcy występujący wspólnie.
W przypadku oferty składanej wspólnie wszędzie gdzie jest użytą liczba pojedyncza, a zasady gramatyki 
wymagają liczby mnogiej, przyjmuje się, że użyto liczby mnogiej.
W przypadku wyboru niniejszej oferty stanowić ona będzie załącznik nr 1 do umowy



Załącznik nr 2

Imię, nazwisko Nazwa Firmy 
Adres Wykonawcy 
Składającego ofertę

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na „Usługę ochrony mienia w formie 
monitorowania sygnałów włamania, sabotażu, napadu z lokalnego systemu zainstalowanego 
w OPS w Nysie oraz ochronę obiektu w systemie ostrzegania wraz z konserwacją systemu 
alarmowego”

oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia.

miejscowość dnia

podpis osoby upoważnionej do podpisu



Załącznik nr 3

Imię, nazwisko Nazwa Firmy 
Adres Wykonawcy 
Składającego ofertę

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na „Usługę ochrony mienia w formie 
m onitorow ania sygnałów włamania, sabotażu, napadu z lokalnego systemu zainstalowanego 
w O PS w Nysie oraz ochronę obiektu w  systemie ostrzegania wraz z konserwacją systemu 
alarm ow ego”

oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie do wykonywania przedmiotu zamówienia.

miejscowość dnia

podpis osoby upoważnionej do podpisu



Załącznik Nr 4

Wykaz usług w celu wykazania spełnienia warunków w zapytaniu

Lp. Nazwa usługi Okres trwania umowy

.

Podpis osoby upoważnionej


