
                                        DRUK OFERTY Załącznik nr 1 do oferty

….........................................
                   (data)             
                                                                                                                      ZAMAWIAJĄCY:
                                                                                                         Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
                                                                                                                             ul. Zakopiańska 7
                                                                                                                                   68-200 Żary

WYKONAWCA:

Nazwa firmy (Wykonawcy): ...............................................................................................................

Właściciel: ..........................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................

Powiat:  ……………………………………………………………. Województwo:...........................

NIP ……………………………………REGON: ……………………………………………………

Nr  tel. ………………/fax: …………………  e-mail:.........................................................................

upełnomocniony przedstawiciel:..........................................................................................................

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu pod nazwą:

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach stanowiących własność 
gminy Żary o statusie miejskim będących w administracji 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w 
zaproszeniu, oferując  cenę: 

Oferowana cena za realizację zamówienia (razem):

Brutto: .......................................................  zł  (w okresie 12 miesięcy trwania usługi)

(słownie: ...........................................................................................................................)

w tym:

- za zadanie: ul. Zakopiańska 7 w Żarach (siedziba Spółki)

Brutto: .......................................................  zł  (w okresie 12 miesięcy trwania usługi)

(słownie: ...........................................................................................................................)

        verte



 - za zadanie: ul. Targowisko Miejskie ul. Lotników w Żarach

Brutto: .......................................................  zł  (w okresie 12 miesięcy trwania usługi)

(słownie: ...........................................................................................................................)

  

- za zadanie: ul. Schronisko dla bezdomnych zwierząt ul. Żurawia 32 w Żarach

Brutto: .......................................................  zł  (w okresie 12 miesięcy trwania usługi)

(słownie: ...........................................................................................................................)

- za zadanie: Targowisko Miejskie ul. Kąpielowa w Żarach

Brutto: .......................................................  zł  (w okresie 12 miesięcy trwania usługi)

(słownie: ...........................................................................................................................)

2.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  zaproszeniem  do  złożenia  oferty  cenowej  i 

uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń, posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania 

przedmiotu zamówienia.

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

                                                         …..............................................................................
Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach 
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y



................................................                                                                    
      (oznaczenie Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik nr 2 do oferty

Składając ofertę w postępowaniu na :

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach stanowiących własność 
gminy Żary o statusie miejskim będących w administracji 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach 

      oświadczam, że: 

1) Posiadamy  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3) Znajdujemy  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej 
wykonanie niniejszego zamówienia.

                                     

       
       ………………………………………... dnia …………………………… 

 
…..............................................................................
Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach 
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y



....................................................                                                                    
      (oznaczenie Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik nr 3 do oferty

Składając ofertę na zadanie pn.:

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach stanowiących własność 

  gminy Żary o statusie miejskim będących w administracji 

       Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach 

Oświadczam, że:

Dysponujemy  zmotoryzowanym  patrolem  interwencyjnym  mogącym  w  czasie 
maksymalnie 15 minut w dzień i 10 minut w nocy wesprzeć działania pracowników 
ochrony w obiekcie zamawiającego w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych 
oraz  dotrzeć  w   w.w.   czasie  do  obiektów  monitorowanych  elektronicznie  po 
odebraniu sygnału alarmowego.

……………… dnia …………….                                         

                
                                                                  
                                                            

  …..............................................................................
Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach 
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y



                                          

................................................                                                                    
      (oznaczenie Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik nr 4 do oferty

Składając ofertę na zadanie pn.:

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach stanowiących własność 

  gminy Żary o statusie miejskim będących w administracji 

   Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach 

Oświadczam, że

Posiadamy na wyposażeniu wszystkich pracowników ochrony przewidzianych do 

realizacji zadania w jednolite umundurowanie, identyfikatory imienne oraz 

wyposażenie zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia. 

……………… dnia …..………….                                         

             

                                            ….............................................................................................
Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach 
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y



OŚWIADCZENIE  ZAMAWIAJĄCEGO Załącznik nr 5 do oferty

Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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”, informuje, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  osobowych  jest  Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.  reprezentowany przez Prezesa Zarządu przy ul. 
Zakopiańska 7,     68-200 Żary;

2. Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  jest  Radosław  Sobieraj,  e-mail: 
iod@ragacom.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym 
udostępniona  zostanie  dokumentacja  postępowania  w oparciu  o  przepisy  ustawy z 
dnia 6 września 2001r. O dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. Z 2016 r. 1764 i 
2017r.  Poz.  93),  Regulaminie  udzielania  zamówień  publicznych  w  Zakładzie 
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach;

5. Pani/Pana  dane  osobowe będą przechowywane  przez  okres  wskazany w instrukcji 
kancelaryjnej;

6. Obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym  udzielania  zamówień publicznych Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej  Sp.  z  o.o.  w  Żarach,  związanym  z  udziałem  w 
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

7. W odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących;
-  na  podstawie  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  Pani/Pana  danych 
osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania  danych  osobowych,  z  zastrzeżeniem przypadków,  o których 
mowa w art. 18 ust.2 RODO;
-  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych 
Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;



Nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych;
-prawo  do  przenoszenia  danych  osobowych,  o  którym  mowa  w  art.  20 
RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych,  gdyż  podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

8. Zamawiający  dołoży  wszelkich  starań,  aby  zapewnić  odpowiednie  środki  ochrony 
danych  osobowych  przed  ich  przypadkowym  lub  umyślnym  zniszczeniem, 
przypadkową  utratą,  zmianą,  nieuprawnionym  ujawnieniem,  wykorzystaniem  czy 
dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Administrator  Danych  deklaruje,  że  nie  przekazuje  i  nie  zamierza  przekazywać 
danych osobowych do państwa trzeciego.

10. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp z o. o. nie profiluje danych osobowych


	Załącznik nr 1 do oferty
	Brutto: .......................................................  zł  (w okresie 12 miesięcy trwania usługi)
	Brutto: .......................................................  zł  (w okresie 12 miesięcy trwania usługi)
	Brutto: .......................................................  zł  (w okresie 12 miesięcy trwania usługi)
	Brutto: .......................................................  zł  (w okresie 12 miesięcy trwania usługi)
	Brutto: .......................................................  zł  (w okresie 12 miesięcy trwania usługi)
	Załącznik nr 2 do oferty
	Załącznik nr 3 do oferty
	Załącznik nr 4 do oferty
	Załącznik nr 5 do oferty


