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t' &, ogłoszenia Dyrektora Za!<ładu,.Targowisk Miejskich w Katowicach z dnia-'|o_ ":,Tff..'t:xl'.1"*l,:ł:g;; Fź p/ll2018 składamy ofertę naL l LL I Ll .v I o §Kaoamy o,-: - ---- :--, tarsorł,isk miejskich administrówanych pTzęz zamawiającego, tj. :, _ : - ._:z,,.lvanego w Katowicach przy uti.y rut o wca23;
: '? -,.1,^-^^^ --- T/ , '

_ 
:-*--^ y^LJ gllwJ Ą4lUWr§KlęJ ci . ,_, z _ ,,., alle_eo lv Katowicach przy Pl. K. Miarki;

" : j ,,\ anego w Katowic;*;a;ili ii,i:ff:'-il.
: - ;:-",:- l zakresu zamówienia określa wzór umowy, stanowiąc y zńącznik do

l-.da

3nak spn

] -,,,ilch rł, Katowicach, ul. G]iwicka l54,40-859Katowicę.

Oferfa na rvykonanie uslugi ochrony osób i mienia

] ,-:- -",, -enia oferujemy na warunkach określonych w */w ogłoszeniu, za

- 

n|,,.r1
............rl.Vj. l..,-)...l Zl.

' . ,.,::,!::::Z L,2:::"1r:!::"i::, wszelkie koszĘ zwiqzane z wykotlanienl przedntiotu

*E,2, obejmuje należny podatek VAT w kwocie .::-;;; §.,?.Q a.
odpowiada treści dw ogłoszenia.

Ń* - -10 dni; bieg termina mviązańa ofertą rozpoczynasię waz z upływemŃrL §krcśtooego *, o,/* ogłoszeniu.
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5iE.N.n.B,.Q ffi §.yRn.Y... G*up... §P-,.,.Ł .p" 8...,,...wa vykonaw cy (firna) / p ieczęć adres ow a ;;i;;rrq
;J i.§zKi ... 

9 3, !ł.t ;,.5.o- h, .., .C.,tl p*ł.d 
k{.. ...,&a ząnieszkąnia w przypadku ry lro,rorry ięi)I" go os o ba fizycznq

§nc. ..tok...5.2Q...
nł tel./faxu
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'-,'':iffi'rt}§,,r'r,3lT ,,2 liP"u 2004r, o swobodzie działalności gospo d,arczejjesteśmy

prąypadku uznania niniejszej oferty za!lł}, na waruŃach określonych w w/w
eniającego.

naj korzyshr iej szą zobowiązuj emy
ogłoszeniu, w miejscu i terminie

się do podpisania
wskazanym przez

lURo
iFf ł lpin., /-.l; ,. r Biuro STE

"-Yp,
uprawnionych do składąnia oŚwndc;eń ,roti *-ńinri, wykonawcy

:: BT)l*.
- : ':+ ieł'dzajqcY, Że wYkonawca jest ubezpieczo,n7 od odpowiedzialności cl,wilnej w zakłesie prowadzonej
- 

- ' :"' iLlzanej z Przedtłtioteu zanlówienia 
.1iołrrrii p,"ńŹi;riqcy posiadanie ubezpieczenią od--- ' '" -"ci cl'wilnej sPełniać ma uymogi oirrst)orr rorpor{r7r,u|,:r;;'ńl;tr;;;;;;Zr-i'i|r,r 

9 grudnia
:'::;,,::;;:'łW:;:;:7!i,lóś.ł!,,::::ł:;;;;:""{,*il,ni p,,,i,i,ii*],-,yło,ii,ł"ngi
-"' '":; na Podjęcie działalnoŚci gosPidarcrei w z.alcrŹŚie objęĘnl przeclmiotent ząmówienia,.

... ,1 :,,,:::;,;;i.,;,,!:,l:,łł;,;;;::#ij{!;;;',","iffi!!j, o działalnoścj ił,i"a",,,ej, jezeli
: : "::Ścił+'ego naczelnika ńrzędu skarbowego potwierdzajqce, że wy_konąwcą nie zalega z opłacaniem'':''::'ne nie wczeŚniej niŻ 3 niesiq" P'rui ,płyrrrł i"rrrnu skłądąnią ofert, lui inny dokument'- " " :: 

"tt'k'onawcą zawąrł Po'o"'iu'ić , ,łoś"irry, ;;;r;;;; p.olatkow7m w spravlie spłat tych." _.,,'J',!ir'ł'r!ł)'i 
o,dsetkąmi lub ?rzwnami, w szJególności uzyskał prziwidziane pra|vem.:_::. ozeł?le ną lalY zalegbch Platności lub ńłzymanie-w całóści ryirr,*r, decyzji

, '. ,'_1;i,'{łłń!i::ł;:i:;:;fi::;Z!;:l,::Y:* y}:::::eń społ,ecznych l.ub Kasy Rolniczego,,,_..,,.,,f,|on!3!.::::":::_7,,; yyliia,źis"y ;ł*yi,ł,,i;",,ir,"ł,|"|rł'1'-'l'!:a aloa lnnY dolum,ent 
Yohuierdzajqcy, ze wykoiawc^ ,i"7rkgr;";r;;;;i;;';t;:;:;f:

','.','^,'.',,l,'.|ur:!,";;:j::;,::':Y::::ł:: :::yi,i,,t {,,},i;;";;;;'; upływem terminu składania:'' "' 
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:,,; :::;:::,'rr:?:,:,::;,,|ł:,,::::i";";;;;;,ŹnL'Tł!/ło:::::;:"ł';;#;;.." .!:._.: ..._łb rozłożeł.lie na rnh} ,nt,.i,_ro,,]/. lv ).czeNulnoscl uzyskąt przewidziane pr1łweme ną ratY zaległYch Płatności lub wstĄnanie w' cąłości ,yrororii decyzji
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