Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

ZP/UR/104/2016

.............................................................
pieczęć Wykonawcy (jeżeli posiada)

Nazwa i adres Wykonawcy:…………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ..............................................

Regon: ..............................................

Tel..………………………………….

Tel. kom: ……………………………….

Fax.……………............................

E-mail:……………………………...……

Osoba do bezpośredniego kontaktu: ………………………………………………….……………
Tel. ……………………………..….

E-mail: …………………..………………

OFERTA
w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
„Usługa patrolowania obiektów kampusów Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie”
1. Składam niniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia oraz oświadczam, że
w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za cenę:
a) Cena za 1 roboczogodzinę netto:……………. zł (słownie……………………………………… zł)
b) Cena za całość zamówienia przy założeniu wykonania 12 888 roboczogodzin i cenie za
roboczogodzinę (podaną wyżej) wynosi:
netto:…………… zł (słownie: ………………………………………………………………………)
Vat:……………………….. zł (słownie: ………………………………………………………………………)
brutto:……………zł (słownie: ………………………………………………………………………)

2. Miejsce dyslokacji zmotoryzowanych patroli interwencyjnych na terenie Rzeszowa:
Uwaga! Należy podać minimum jedno stałe miejsce, a maksymalnie dwa stałe miejsca dyslokacji
zmotoryzowanych patroli interwencyjnych na terenie Rzeszowa, znajdujące się w najbliższej
odległości od ewentualnych miejsc interwencji tj.
1) budynek A0 , Rzeszów, ul. Prof. St. Pigonia 1 – dokładne miejsce dyslokacji patrolu:
…………………………………………………………..…………………. oraz najkrótsza odległość
drogowa od podanego adresu: …………… km …….. metrów.

2) budynek D1, Rzeszów, ul. Ćwiklinskiej 2 „Dworek” – dokładne miejsce dyslokacji patrolu:
…………………………………………………………..…………………. oraz najkrótsza odległość
drogowa od podanego adresu: …………… km …….. metrów.

Uwaga!
Odległość drogową zamawiający będzie weryfikował (mierzył) przy pomocy Google Maps
www.google.pl/maps.
Do oferty należy załączyć mapkę z zaznaczeniem stałych miejsc dyslokacji zmotoryzowanych
patroli interwencyjnych!.
Jeżeli Wykonawca dysponuje (lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia) tylko
jednym patrolem interwencyjnym na terenie Rzeszowa – wpisuje powyżej tylko jedno miejsce stałej
lokacji.
Jeżeli Wykonawca dysponuje (lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia)
jednym lub większą liczbą patroli interwencyjnych na terenie Rzeszowa – wpisuje powyżej jedno lub
dwa miejsca stałej lokacji.
3. Oświadczamy, że:
a) usługę zrealizujemy w terminie określonym w Ogłoszeniu
b) zapoznaliśmy się ze zapisami Ogłoszenia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty,
c) zobowiązujemy się wykonać usługę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym zał. nr 2 do Ogłoszenia.
d) powyższa cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
e) w cenę wliczone są koszty wsparcia i interwencji zmotoryzowanej grupy interwencyjnej
gotowej do natychmiastowego użycia w przypadku zaistnienia zagrożenia zdolnej dotrzeć
do campusu Zamawiającego w czasie do 15 min od momentu zgłoszenia konieczności
podjęcia interwencji,
f) akceptujemy warunki płatności zgodnie z zapisami Ogłoszenia i projektu umowy,
g) akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na jej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiającego,
h) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.

....................... dnia .........................

.............................................
podpis osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy.

