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Zanrirwiający :

Zakłar] largolvisk i\,tiejskiclr i,v Katołvicach, ul. t]lirvicka 154. 40-85? liatoll,icę.

Oferta nłr rvyl*onł*ie_usługi ochrolrv osóh i mienia

1. Nalł,iązujac clg ogłłlszcnia lJr,reklora Zakiadil f;irgo,,visk tr;{jęjskic}r łv Katarłica*ii z dnia
15 sty3311ią ?0l8r. rv sprirrvie zar-rlórvieniir pubiiczllego Hr OPi7.Plli?til8 skłaclan,v o.iertę na
rł,yktxranie usłrrgi łrchron1,, łargor,ł{sk nriejskich admtiłistrorvan_vcb przez zamau,iającego. tj, :

1'} targo-nviska zlokaiizo\ĄIi-tnego rv Katorvicach prz1,, rrlic3, Prrkor,vca 23:
?.,} targorviska zlokalizo\Ą,allego n, Kalor.vicaclr prz;,, u]icv Katowickiej ó 1;

_}) targoił,iska zlokaliz$\Ą/atlego r,ł,Katcłrvicach irruy Pi, K" ivfiai'ki;
4) targoił,iska zlokalizowanego r,ł,Kat,owicaclr prz,v ulic_v Agnieszki 21;
5) trrrgłrrviskir zlokaiizolł€negi} rv K,{rtolviciic}r przy ulicy i'alrer,r,nickiej,

Szczegółoił1, oilis przeclr:riotu i zakres,,l za-nróu,ienia określlł rvzól tmlorł,lr. stanotł,iac3, załacznik ctr-
rą,irv ogłłszeiriir.
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2. Wykonarłie
cenę:

przedmiotu zamówienia oferujemy na warunkach określonych w wy'w ogłoszeniu, za

...........llrqa.......,,."............. zł.
(Ę,czałiowa stawka godzil,łow* pracownika ochłony brutto, ti. kwała abejmt4jąca wszełkie kasłty zwiqzane z wykananieln przedmiatu

załłlólyienia, w Ę,m kosaĘ zwiqzane z łykonaniem zattań towar4;szqqĘfu lub zaniennych, niezbędnych do naleĘtego wykołnnia
przedmiotu zanówie,nia, jak również wszelkie łlależne opłaty i podatki, w tym, padatek VAT)

ł\
( s t ow n ie,..Q)}.+\ł\$N§I,Y . Ń §NĄ qq@

\ \ """"" zł,)

3, Cena, o któĄ rnowa w ust. 2, obejmuje na|eżnypodatek VAT w kwocie .....?.Ń..,. ,....,,....... zł.

4. Termin wykonania zamówięnia odpowiada treści w/w ogłoszenia.

5" 'f*łlitr zi,r,,iązania *iertą - -ti] dni; bieg terlrrirrLl zw!ązarJa rozpoczyna się ,
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6. W rozunrieniu ustar.vy z dnia..2 lipca 20{},1r. o srł,tlbodzie działalnc,ści gospodarczej jesteśrn1,,
małym * l' śreclnjrłr * przedsię.bigpcą r).

7. §' przypadkrt uznariia rriniejszej ot-eńy za
Ł]m{i\l,-v na rvaruttkaclr o]ireślon_yclt lł, lvlrł,
zanrawiajłpego.

KŃoi,a , 23 o'łorr''..t,.... .|,...,,
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Z.ąŁĄCZNIKI ilO OF ERTY* :

l) dckument potwiel'dza.lqcy, że wykanawcu jest ubezpiecaony od odpawiedzialności clłuilnej w zakresie prawadzone_j
driałąłnoŚci zwiqzanej z przedmioterx ząmówienia (dakument pohuierdzajqrp posiadanie uhezpieczenia ad
odpowiedziałności cyłilnej spełniać ma uyłnogi gb|eślołe razpołzqdzeniem Ministra Fincłnsów z dnią 9 grudnia
2013r, w sprawie obowiękowego ubezpieczenia adpawiedziałności cywitnej przedsiębiarcy **ykonuiqcego
dziłłalność gaspłcłarczqw zakresie usług ochrony osób i miertia};

2) aktrłalna kłncesja na podl'ęcie działalnośeł głspłdałczei w zakł"esie abjęĘm prredmicłłem eamówienia;

' 
aktltalny tldpis z właściwego rejestł,u lub z cęątrałłłej ewidencji i infor*łacji a działałnaści gospodałczej, jeżeli
adrębne płzepisy lvymag*jq wpisu dł rejestru łuh rwidencji;

4) zaświądczenię włcł,§ciwego nsczełnika urzędu skarbalłego patwierdzajqce, że wykonnvca nie zalega z opłacaniern
podałków, wstąwiafte nie wcześniej niż 3 miesił1ce przed upływem terminu składanią oferł, lub inny dokument
potwierłlzając!, że wjlkąąa:łca ząwarł porozunzienie z właściłlym argąyreyrt padatkowym w spłavłie spłał tych
nąleżności wraz z eve.ntuałwrni odsethami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewitlziane prćxweft,

, zwalnienie, odrrlcrenie lub rozłażente rta raty zalegĘch płatrlości lub wslrzymanie w cąłaści wykonania decyzji
,właśchuega orgał,ru;

.' zaświar]częnie właścłwej terełłowej jednosłki orEa$izacyjnej ZaWadu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spłłecznego ałbo inny dokułnent płtwierr}zĘqcy, że wykanawca nie zalega z opłacłniełrł składęk na
łłbezpieczenia społeczne łub zdrawotne, wystawiony nie wcześniej łłiż 3 miesiqce przed up$łvene termiłTu składanirł
ofert, lub łnłry dokumerllu potłvierdaajqc!, że wykonawca ząwarł portnumienie z właściwym zrgarlem w sprawie
spłat Ęch nateżności wl,tłz ź ewełltlłalnymi odsełkami lub głzylłnarai, w saczegtsłła,§ci uzyskał przewidziane prawem
ałołnienle, odrłceenie lzłb rozłażenie ft§ rały zalegĄlcfu płatnośłi lub wstrzymanie w ęałości wykonania decyzji
włńchvega argafiu;

6) ?łł-wru,p_tł* _crrpc ..,....,......,,...;

l} 
iuzrli n yk rnwcą ftie jest jedftytł z w3nnienionyc|t przedsiębiarców, łłst, 6 skreślić w całaści.
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