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Zamawiający:
Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach. ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice.

Oferta na wykonanie ilsługi ochrony osób i mienia

1. Nawiązuląc do ogłoszenia Dyrektora Zakładu Targorvisk Miejskich w Katorvicach z dnia

15 stllcznia 2018r. w sprawie zamórvienia publicznego nr OPlZPl1l2018 składamY ofenę na

wl,konanie usługi ochrony targowisk nriejskich administrowanych pTzezzaffra-wiającego, tj. :

1) targowiska zlokalizo\Ą/anego w Katowicach przy ulicy Pukowcaż3;
2) targowiska zlokalizowanęgo w Kator,vicach przy ulicy Katowickiej 61;

3) targorviska z|oka|izowanego w Katowicach przy Pl. K. Miarki;
4) targowiska zIokallzowanegg w Katowicach prz1, ulicy Agnie szki 2I ;

5) targowiska zlokalizo\vanego lv Katowicaclr przy ulic1' Panerłrrickiej.

Szczegołow1, opis przedmiotu i zakrestt zamórvierria określa lvzór umow}'. stanowiący załącznik do

w/rv ogłoszenia.

2, Wykonanie
cenę:

przedmiolu zamórł,ienia oferujemy na warunkacli określonych rv w/w ogłoszeniu, Za

/!,8.,...!*............. zł.
(tl,czałIovtt stall,ka godzitlowa pracou,nika ochronv brutło, tj. ktłola oLlejnnłjąca y,szelkie koszty zu'iązane z 1łykonanieil| Przedmiottt

załnówienitt, w t.,*ń hos:l_,* zw'iqzane z lt,.l,konaniein zadań towttrl,szqcych lub zanlienflch, niezbędnl'gh do nale4Ęeg) wYkonania
' 

pl.zetlnliotu'ząmóy,ienia, jak rólłnież y,szelkie należne oplah- i podatki, tę |'m Podatek I/AT)

..,..,. 5:.ł.* *:.J.z,l e§ t-.1. . .. . ., : ą ł łł..1 q. .. . .? kŁ. - :r...,. zł. )

3. Cetra. o której nrolł,a rry ust, 2. obejmuje rrależny podatek VA'I'rł,krvocie """""", zl,

4, Termin wl,konania zanórł,ienia odpowiada treści rł,/rł, ogłoszcnia,

5, Termin zwiag,ania ofertą _ 30 dni; bieg terrrrinu zrł,iązatlia ofertą rozpoczYna się

teminu składania ofcrt. okleślonego w wlw ogłoszeniu.

Znak spr.

ZTM KATOWICE
WpĘnęło onn

L.dz.



6. W rozumieniu ustawy z dnia.2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej jesteśmy

nlatvln* / śledninr* przedsiębiorcą' ),

7. \{ przypadku uznania niniejszej oferty za

un,,Óro] na warunkach określonych w w,/w

zamar,viającego,

najkorzystniejszą zobowiązujemy się. do podpisania

ogłoszeniu, rv miejscu i temirrie rł,skazanym przez

STEWARD Sp, z o,o,

4%'on Szparoga

miejsce i data

M,

'u'f'Y#r,lr"?rrffi,Ilorrrqq,, że vyk_on.alvca jes! ubezpieczony .od 
odpolłiedzialności clłł'ilnej u' ząkresie Prov'adzonej

działalności związanej z przedmio!enl 
" 
ząlnówiŹnia (dokunlenl" poń,irrrtrriq_q'. posń!anie ubezpieczenia od

odpou,iedziallrcści cyłilltej sp_ełniać nta 
,l+ynlogi 

określ|one rozpo,riłdzeniu,, hiini,i,o Finansów z dnią 9 grudnia

20] 3r. w spral,ie obowiqzktlw"g" ,h;;;;;;;rnia o<lpov,ieclziąlności cywilnej przedsiębiorcY vYkoł,ującego

dzialaltlość goq;odarczq w iąkresió usług ochrory osob i mien.ia): 
.

2) aktualną torrrł|łr'iiajęri," driołolroi"i |o,,p,ła*_",i w z_a!<res.i3 objęĘ,nl przedmiotent_ząnlówienia;

3) aktualny ortpirT.iń"ńngo r"irrtru trl', inntromnj ewidencji i-ffił'mŹcji o działalnoŚci gosPodarczej' jeŻeli

' 
odłębn'e przepis1, lłymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) zaśu,iadczetlie {rłośri.,rZgo'riczelnlka ,rrędu rkorbowegó po*-ierdzajqce, że wl:_\onaw.ca nie zalega z oPłacanient

podatkólł, luyst,au,ione iie y,cześtliej ,i'ł"^,|ri,i* iIri ,ńu,*,n,i i"",i,u śklądania oferl, lub inn), dokument

potvlierdzający, że vykotlawca zrr*_ar,ł'p"rrrirri'*ii, _łaśctuyń organenl podatkovym w spralt,ie spłat tych

łlależtlości wraz ,z ewenłualnl:nli odsitkalni lub grzyll,namr, w sziźególności u4lskal pr:ev,idziane prawem

auolnienie, odroczenie lub rozłożetlie ,r'łroł,raniłyin płatności ltb ńtrzymanie v całości wykonania decyzji

,,l, ł a ś ciw eqo ar galxu ;

5)zaświadczeniewłaścfurejtereno,.n,ejjedn,ostkiorgałlizacyjnejZakładuLlbezpieczeńSpołecznl'chlubKasyRolnic:ego
L}bezpieczenia Społecznego alb,o illlly doiorrnr1 potlłióidzaiqcy, ;;";;k;ń*" nie zaląa ; opłacanient skladek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrov,otne, óińńó, ,in y,irrś'ri"j- nti) j miesiqce przed uPĘłvem ternlinlł skladania

ofert, tub inrłi'ń,ńńrnrttl potllierdzajrłrj, tu royko,rr*,.ru ztlwarł poroztlmienie z wlaŚciwYnl orgąnem u} sPt'(Iwle

splat ry-cll ,nłn:)o,i"i wraz ź uwenlualńyrii' oarelrąnłi lttb gr4n,rnńi, v, szczególnoŚci urYskał Przewidziane Prawem

zu,olnienie, odroczen.ie lub rozłożellie ,r, ,rry ,ategĘci piatności lltb wsłiunlanie w całoŚci vYkonania deq,ji

u,ląściwego orgąnu; 
,j
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