Załącznik do SIWZ

pieczęć wykonawcy
Znak sprawy: PN/DPS/6/2020

FORMULARZ OFERTOWY
Usługa ochrony fizycznej mienia i osób znajdujących się w budynkach i na terenie Zamawiającego Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” w Warszawie

Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”

……………………………….., ………………………………………
miejscowość
dnia

Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa: ………………....................................................................................................................................
……….……......................................................................................................................................
Siedziba: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Nr tel.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Nr faxu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
REGON: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………………….……………………
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Rodzaj przedsiębiorstwa: Małe / Średnie / Inne niż Małe lub Średnie (niepotrzebne skreślić, brak
skreślenia zamawiający uzna za wybór opcji „Inne niż Małe lub Średnie”).

W odpowiedzi na ogłoszenie o ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w imieniu wykonawcy oferuję wykonanie
przedmiotowego zamówienia za następującą cenę wyliczoną zgodnie z formularzem cenowym:
1) Za świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia
30.04.2021 r. za:
wartość netto: …………………… zł.
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………/100)
powiększoną o obowiązującą stawkę podatku VAT od towarów i usług w zł. ……………………………….
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………… /100)
wartość brutto: …………………zł.
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………/100)
2) Za monitorowanie sygnału alarmowego z budynku administracyjno – gospodarczego
i konserwacje urządzenia w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.04.2021 r.
wartość netto: …………………… zł.
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………/100)
powiększoną o obowiązującą stawkę podatku VAT od towarów i usług w zł. ……………………………….
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………… /100)
wartość brutto: …………………zł.
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………/100)

3) Całkowita wartość wykonanej usługi w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.04.2021 r.
/ochrona i monitoring = 1) + 2)/:
wartość netto: …………………… zł.
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………/100)
powiększoną o obowiązującą stawkę podatku VAT od towarów i usług w zł. ……………………………….
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………… /100)
wartość brutto: …………………zł.
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………/100)
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4) Deklaruję(my), iż grupa interwencyjna przyjedzie do miejsca wezwania w terminie (parametr
oceniany – kryterium nr 2) do:
a)
b)
c)
d)

powyżej 20 minut *
w nieprzekraczalnym terminie od 16 minut do 20 minut *
w nieprzekraczalnym terminie od 11 minut do 15 minut *
w nieprzekraczalnym terminie do 10 minut *

*(niepotrzebne skreślić)
Jeżeli wykonawca pozostawi nie skreślone dwa powyższe terminy lub więcej – jego oferta
w kryterium nr 2 otrzyma 0 punktów.
5) Oświadczam(my), iż wyznaczę* /nie wyznaczę* koordynatora (szefa ochrony obiektu), który
zobowiązany będzie podczas realizacji zamówienia do:
- przyjazdu do siedziby Zamawiającego na każde jego zgłoszenie w formie e-mailowej, najpóźniej
w następnym dniu po zgłoszeniu w godzinach od 08.00 do 16.00;
- w przypadku zgłoszenia w formie e-mailowej zastrzeżeń do wykonywanego przez Wykonawcę
zamówienia ustosunkowania się (drogą e-mailową) w terminie 12 godzin od otrzymania
zgłoszenia;
- wizyty w miejscu wykonywania zamówienia minimum 1 raz w tygodniu, co najmniej przez okres
30 minut.
(parametr oceniany – kryterium nr 3)
*(niepotrzebne skreślić)
Jeżeli Wykonawca pozostawi nie skreślone lub skreśli dwie powyższe opcje – jego oferta
w kryterium nr 3 otrzyma 0 punktów.
6) Oświadczam(my), że zatrudnimy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
co najmniej 1 osobę wykonującą czynności związane z realizacją zamówienia przez cały okres
wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z zapisem pkt 3.3 SIWZ oraz projektem umowy.
7) Termin płatności: do 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
8) Oświadczam(my), że:
a) *wybór niniejszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
b) *wybór niniejszej 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
....................................... zł.
*(niepotrzebne skreślić)
Strona 3 z 6

Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz określić ich wartość bez kwoty
podatku.
9) Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu oświadczam, że wypełniłem obowiązki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (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, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postepowaniu, jak również przekazałem ww. osobom treść poniższej klauzuli informacyjnej
dotyczącej przetwarzania ich danych osobowych przez zamawiającego, tj. Dom Pomocy
Społecznej „Pod Brzozami”, jako administratora:
„Na podstawie 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, str. 1),
dalej „RODO”, informujemy, że:
a) Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”
w Warszawie (03-007), przy ul. Bohaterów 46/48, wpisany do rejestru domów pomocy
społecznej województwa mazowieckiego pod poz. 61, o numerze NIP: 5241109149 oraz
REGON: 006377131 (dalej jako: „Administrator”).
b) Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: Dom Pomocy Społecznej „Pod
Brzozami”, ul. Bohaterów 46/48, 03-007 Warszawa lub elektronicznie – na adres e-mail:
sekretariat@dpspodbrzozami.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu: 22 811 44 85.
c) Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pan/Pani
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony Pana/Pani danych osobowych.
Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pisemnie na adres: Dom Pomocy
Społecznej „Pod Brzozami”, ul. Bohaterów 46/48, 03-007 Warszawa lub elektronicznie – na
adres e-mail: opalski@woslegal.pl
d) Pan/Pani dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot biorący udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa ochrony fizycznej mienia
i osób znajdujących się w budynkach i na terenie Zamawiającego - Domu Pomocy Społecznej
„Pod Brzozami” w Warszawie nr postępowania PN/DPS/6/2020 Prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego (dalej „wykonawca”).
e) Przetwarzamy Pan/Pani dane identyfikacyjne oraz ewentualnie dane kontaktowe jak również
dane o stosunku prawnym łączącym Pan/Panią z wykonawcą.
f) Pana/Pani dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celach:
1.
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa ochrony fizycznej
mienia i osób znajdujących się w budynkach i na terenie Zamawiającego - Domu Pomocy
Społecznej „Pod Brzozami” w Warszawie, (numer postępowania: PN/DPS/6/2020)
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – podstawą prawną przetwarzania
Strona 4 z 6

jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze wynikającego z ustawy, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO; a w przypadku
wybrania oferty wykonawcy ponadto w celach:
2. związanych z zawarciem umowy pomiędzy Administratorem a wykonawcą i jej
wykonywaniem – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych
do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. art. 6 lit. f RODO;
uzasadnionym interesem Administratora jest zawarcie i wykonywanie umowy
z wykonawcą, w tym kontakt z Panem/Panią w celu zawarcia i prawidłowego
wykonywania umowy, oraz w celach księgowych i podatkowych – podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości oraz
przepisów podatkowych, tj. art. 6 lit. c RODO;
3. ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub z wykonywaniem lub
rozwiązaniem umowy zawartej z panem/Panią – podstawą prawną przetwarzania danych
jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, tj. art. 6 lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest
możliwość dochodzenia przez niego roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
g) Nie będą wobec Pana/Pani podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.
h) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów,
w których dane są przetwarzane (patrz lit. f) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli
podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności,
które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
i) Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych
roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
z przepisów prawa.
j) Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do
przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
k) Pana/Pani dane mogą być ujawnione osobom i podmiotom, które muszą mieć dostęp do tych
danych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym
upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora, a także ewentualnie
kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawnicze.
l) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.
m) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
n) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
o) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub
z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane
kontaktowe wskazane wyżej – patrz lit. b i c powyżej).
p) Nadto przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi
Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.”
Ja niżej podpisany oświadczam, że:
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- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego postępowania,
- gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz
jej modyfikacji.
Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić):
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż zamierzam powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom wykonanie
następującej części zamówienia* (wskazać część zamówienia i firmę podwykonawcy oraz jego
adres):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(*JEŻELI DOTYCZY).

……………………………..……………………………………………………………
podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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