
DA.PM.232.52.2019 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

 

..........................................................................  

           pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego     

(DA.PM.232.52.2019 ) na: Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia 

poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną, oraz usługi ochrony obiektów i mienia Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy wykorzystaniu elektronicznych urządzeń i 

systemów alarmowych oraz grupy interwencyjnej roku 2019/2020”. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

pełna nazwa firmy Wykonawcy 

 

posiadając/eg/a siedzibę: 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość 

 

województwo: 

………………………………………………………………………………………… 

 

telefon/telefax: 

…….…………………………………………………………………………………. 

 

Internet:http:// 

…………………………………………………………………………………………. 

 

e-mail: 

……………………………….……@…………………………………….………………….... 

Nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium wniesione w formie pieniężnej:  

 

………..…………………….……….……………………………………………………………… 

 

NIP: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

REGON: 

…………………….……….………………………………………………………………….. 

 

KRS………………………………………………………………………………………….. 
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Wykonawca (jest/nie jest) ………………………………. małym lub średnim przedsiębiorcą. 

 

 

reprezentowany przez: ………………..…………………….………………………………… 

(imiona, nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

1. Oferujemy przyjęcie do wykonania ww. przedmiotu zamówienia, którego zakres i 

przedmiot określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie ogółem 

brutto (wartość netto ze wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji 

zamówienia, w zaoferowanym czasie, z podatkiem VAT):  

 

Cena ogółem brutto (tabela A+ B)…………………………….……… zł:   

 

w tym kwota netto: ………………….……zł 

 

należny podatek VAT w wysokości 23%, tj. ….………………………zł. 

  

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w 

tym z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty. 

 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony 

od terminu składania ofert określonego zapisami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

4. Oświadczamy, że w cenie brutto uwzględniono wszystkie koszty i wydatki niezbędne do 

należytego wykonania umowy (w tym koszty umundurowania, wyposażenia 

dokumentacji, koszty ubezpieczenia, koszty dojazdu pracowników ochrony, grupy 

interwencyjnej, koszty obowiązkowych składek ZUS itd.). 

 

5. Oświadczamy, iż wykonamy przedmiot zamówienia w terminie od dnia                                

01września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

6. Zobowiązuję się zrealizować zamówienie1: 

o za pomocą grupy interwencyjnej, działającej na terenie administracyjnym miasta 

Płocka, składającej się z pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez 

Wykonawcę – dysponuję własną grupą interwencyjną, 

o za pomocą grupy interwencyjnej, działającej na terenie administracyjnym miasta 

Płocka, składającej się z pracowników zatrudnionych przez podwykonawcę – nie 

dysponuję własną grupą interwencyjną; 

 

 

7. Oświadczamy, że zapewniamy przyjazd grupy interwencyjnej w ciągu max 10 minut od 

otrzymania sygnału alarmowego. 

 

                                                 
1 Należy zaznaczyć właściwe,  



DA.PM.232.52.2019 

8. Wadium w kwocie 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) zostało przez nas 

wniesione w formie ……………………………... (pkt. 9 SIWZ) 

 

9. Oświadczamy, iż w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, wniesiemy 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny ofertowej brutto w 

formie ..............................................................…................... (pkt. 21 SIWZ) 

 

10. Do nadzorowania wykonania umowy i bieżących kontaktów z Zamawiającym 

upoważniony/a będzie Pan/i…………………………………………………………………… 

tel/fax…………………………………………………………………………………………… 

 

11. Przyjmujemy warunki płatności między innymi 21 dniowy termin płatności liczony od 

otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z wyceną oraz miesięczną oceną, 

które znajdują się w projekcie umowy. 

 

12.  Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wzór umowy  

- Dział III SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu  i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

13. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z niniejszego postępowania, iż wszystkie 

informacje zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są zgodne z prawdą. 

 

14. Oświadczamy, ze do realizacji niniejszego zamówienia zapewnimy pracowników nie 

karanych, posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz, o ile wymagają tego odrębne 

przepisy, konieczne uprawnienia i świadectwa dopuszczające doświadczenia usług 

będących przedmiotem zamówienia. 

 

15. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we 

wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie 

jest rachunkiem* dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Prawo Ba nkowe (Dz.U z 2018 r. poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest 

rachunek VAT. 

 

16. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  

( rozporządzenie 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 26 rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu **. 
 

 

17. Zamówienie zrealizujemy osobiście/ przy udziale Podwykonawców*. Podwykonawcom 

zostanie powierzone wykonanie następującego zakresu zamówienia: 
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………………………………………………………………………………………………… 

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 
 

16. Do niniejszej oferty dołączamy, jako załączniki: 

a) ................................................................................................................. 

b) ................................................................................................................. 

c) .................................................................................................................. 

d) .................................................................................................................. 

e) ………………………………………………………………………………. 

f) ………………………………………………………………………………. 

g) ………………………………………………………………………………. 

h) ………………………………………………………………………………. 

i) ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

…………………….., dnia ............. 2019 r.      ……………………………………………. 
         (miejscowość)                                                   (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)                              

 

 

 
* Odpowiednio skreślić. 
* *  rozporządzenie 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).  

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

..........................................................................  

           pieczęć firmowa Wykonawcy 

    

FORMULARZ CENOWY  

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (DA.PM.232.52.2019) na: 

Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną, oraz usługi ochrony obiektów i mienia 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy wykorzystaniu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz grupy interwencyjnej 

roku 2019/2020”. 

 

TABELA A 

Lp. Wyszczególnienie Posterunków 

Wartość 

jednostkowa netto 

za  

1 

Ilość 

roboczogodzin 

Wartość 

ogółem netto 

Wartość VAT 

 w złotych 

Wartość ogółem 

brutto 

    
 roboczogodzinę 

ochrony 
      

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

1 

Posterunek Nr 1  
od poniedziałku do piątku /gdy odbywają się zajęcia/ 

z wyjątkiem dni wolnych i świąt w budynku 

Rektoratu przy Pl. Dąbrowskiego 2 

6:00 do 22:00 tj. 16 h 

Weekend 

7:00 do 21:00 tj. 14 h 

   

6 914 
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2 

Posterunek Nr 2  od poniedziałku do piątku gdy 

odbywają się zajęcia/ z wyjątkiem dni wolnych i 

świąt w godzinach od 7:00 do 21:00 tj. 14 h 

w miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu od godziny 

7:00 do 16:00 tj.9h  
   

4301 

    

 

3 

Posterunek Nr 3 Szatnia (Pl. Dąbrowskiego 2, 09-

402 Płock, Wydział Nauk o Zdrowiu PWSZ w 

Płocku) czynna sporadycznie w razie potrzeby, o 

czym Wykonawca zostanie poinformowany. 

 

   

20 

    

 

4 

Posterunek nr 4 Portiernia w budynku – Wydział 

Nauk o Zdrowiu, Pl. Dąbrowskiego 2 / wejście od 

ul. Zacisze/ 

Posterunek czynna sporadycznie w razie potrzeby, o 

czym Wykonawca zostanie poinformowany. 

  

20 

  

 

5 

Posterunek Nr  5 (portiernia)  / od poniedziałku do 

piątku oraz w wyznaczone przez Zamawiającego 

weekendy gdy odbywają się zajęcia/ z wyjątkiem dni 

wolnych i świąt w godzinach 6:00 do 22:00 tj: 16 

godzin oraz od godziny 6:00 do 18:00 tj. 12 h w 

miesiącu lipcu, sierpniu, wrześniu w budynku  
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w 

Płocku przy ul. Gałczyńskiego 28  

 
 

 

 

5382 

 

 

 

 

 

 

   

 

6 
Posterunek Nr 6 Wydział  Nauk Humanistycznych i 

Społecznych, ul. Gałczyńskiego 28,    
20 
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Posterunek czynny na życzenie Zamawiającego, o 

czym Wykonawca zostanie wcześniej 

poinformowany. 

7 

Posterunek Nr 7  (portiernia) –/wszystkie dni w 

tygodniu/ od godziny 6:00-22:00 tj: 16 godzin oraz 

w miesiącu lipcu, sierpniu, wrześniu od 7:30 do 

15:30 tj. 8 godzin w  Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu,  

ul. Gałczyńskiego 28 

   

5028 

    

 

8 
Posterunek Nr 10 (portiernia) – całodobowy 

/wszystkie dni w tygodniu/,   

Dom Studenta ul. Nowowiejskiego 6   
11 784 

    

 

11 

Posterunek Nr  11  (portiernia) – od poniedziałku do 

piątku / z wyłączeniem weekendów, dni wolnych i 

świąt/ w godzinach od6:00 do 16:00 tj. 10 godzin, 

Akademickie Liceum Ogólnokształcącym,  

ul. Kościuszki 20 

    

3390 

    

 

 

                                      R A Z E M 

  

  
Wartość ogółem netto:………… 

  

Wartość ogółem 

brutto……………….. 

Razem liczba godzin – 36 859 
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Tabela B 

Cena ryczałtowa brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi ochrony obiektów mienia  przy wykorzystaniu elektronicznych urządzeń i systemów 

alarmowych oraz grupy interwencyjnej 

 

…………………..……zł brutto  

 

Cena ryczałtowa netto za 1 miesiąc świadczenia usługi ochrony obiektów mienia przy wykorzystaniu elektronicznych urządzeń i systemów 

alarmowych oraz grupy interwencyjnej 

 

………………………… zł brutto 

 

Cena brutto łącznie za 12 miesięcy……………………………………………. 

 

Cena netto łącznie za 12 miesięcy………………………………………………… 

Obejmuje okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.  
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TABELA c – Prawo opcji/Dodatkowe godziny wykorzystane w przypadku ochrony fizycznej  

Lp. Przedmiot zamówienia 
Wartość netto  za  

1 godzinę Ilość godzin 
Wartość 

ogółem netto  

Wartość VAT 

 w złotych 

Wartość ogółem 

brutto  

            

1 2 3 4 5 6 7 

       

1 
Dodatkowe godziny w przypadku 

Wykorzystania przez Zamawiającego     
3000  

  

 

2 

Dodatkowe roboczogodziny (do 

wykorzystania w trakcie imprez, spotkań, 

uroczystości)  

200 

  

 

 

                                      R A Z E M 

 Razem liczba godzin – 3 200 

  

 Wartość ogółem netto:……………….. 

  

Wartość ogółem 

brutto……………….. 

 

 

 

…………………….., dnia ............. 2019r. 

         (miejscowość) 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                          ……….................................................................................                                             

                                                                                                     (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik nr 3 

         Zamawiający: 

Państwowa Wyższa  

Szkoła Zawodowa 

(PWSZ)  

Pl. Dąbrowskiego 2 

09-402 Płock 

Wykonawca: 

 

….......................................................... 

…………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 
 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………..... 

.............……….......................................... 

(imię, nazwisko, podstawa do 
 reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (DA.PM.232.52.2019 ) na: 

Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia poprzez bezpośrednią 

ochronę fizyczną, oraz usługi ochrony obiektów i mienia Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Płocku przy wykorzystaniu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych 

oraz grupy interwencyjnej roku 2019/2020”. 

 oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pkt 5.3.3) 

 

………...…….……. (miejscowość), dnia ………….…… r. 

             

………………………………………… 

                   (podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 5.3.3), 
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

………………………………………………...............................................................................…. 

..……………………………………………………………………………………………………

…… w następującym zakresie:  

………………………………........................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

…… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

                     

………………………………………… 

               (podpis) 
 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI; 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

                    

………………………………………… 

   (podpis) 
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Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (DA.PM.232.52.2019 ) na: 

Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia poprzez bezpośrednią 

ochronę fizyczną, oraz usługi ochrony obiektów i mienia Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Płocku przy wykorzystaniu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych 

oraz grupy interwencyjnej roku 2019/2020”, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp. 

 

 

 

………….....….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

     

             

………………………………………… 

         (podpis) 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …..........………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy Pzp, 16-20 ustawy Pzp 
lub art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………..........................................................................................................…… 

…………………………………………………………………………………………..…………...

..............……….....................………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

                              

………………………………………… 

               (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

 

………………………………………………………….....................................................................

....... 

 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG)    

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

                       

………………………………………… 

                            (podpis) 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: 

 

………………………………………………………….....................................................................

....... 

 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG)    

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.    ………………………………… 

                                                                                                                      (podpis) 
 

                        

                      
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.    ………………………………… 

                                                                                                                       (podpis)  

                
Załącznik  nr 4 

  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ W TRYBIE ART. 24 UST. 11     

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy ...................................................................................................... 

 

 

Adres Wykonawcy ....................................................................................................... 

 

 

Przystępując do przetargu nieograniczonego (DA.PM.232.52.2019 ) na: Świadczenie usługi 

całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną, oraz 

usługi ochrony obiektów i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy 

wykorzystaniu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz grupy interwencyjnej 

roku 2019/2020” oświadczam,  iż:   

 

przynależę/nie przynależę* do grupy kapitałowej. 

 

 

data: .................................. 

 

 

 

      …..................….................................................. 
                     (podpis  uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 

 

*niepotrzebne skreślić. 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

..........................................................................  

           pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

WYKAZ USŁUG 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego (DA.PM.232.52.2019 ) na: Świadczenie usługi całodobowej 

ochrony fizycznej osób i mienia poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną, oraz usługi ochrony 

obiektów i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy wykorzystaniu 

elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz grupy interwencyjnej roku 

2019/2020”. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert 

 

 

L.p 
Przedmiot zamówienia 

Wartość 

brutto 

Powierzchnia 

użytkowa i 

zabudowy łącznie 

(m2 ) 

Data i miejsce 

wykonywania 

usługi (termin 

rozpoczęcia i/lub 

zakończenia) 

Podmiot na rzecz 

którego usługi 

zostały wykonane 

 

 

 

 

1 
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2 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* informacje muszą potwierdzać spełnianie warunków postawionych przez 
Zamawiającego w pkt 5.3.3. c).                 

 …………………….., dnia ............. 2019 r. 

         (miejscowość) 

                                                             ……………....................................................                                         

                                                    (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

..........................................................................  

           pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

WYKAZ OSÓB 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (DA.PM.232.52.2019) na: 

„Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną, oraz usługi ochrony obiektów i mienia 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy wykorzystaniu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz grupy interwencyjnej 

roku 2019/2020”. 

Lp. Nazwisko i imię Wykształcenie Kwalifikacje zawodowe  
Doświadczenie 

zawodowe w latach 
Zakres powierzonych czynności 

Dysponuję/będę 

dysponował oraz 

informacja o podstawie 

do dysponowania(np. 

umowa o pracę, umowa 

zlecenie itp.) * 

1  

 

     

 

2 

      

3  

 

     

4 

 

      

5 

 

      

6 

 

      

7  
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8     

 

  

9    

 

   

10    

 

   

11    

 

   

12    

 

   

13    

 

   

14 

 

      

15     

 

  

15     

 

  

17     

 

  

18     

 

  

 

 

      

 

* W wykazie należy określić czy wykonawca dysponuje czy będzie dysponował osobą uczestniczącą w wykonywaniu zamówienia. 

   W przypadku, gdy wykonawca wskazuje w wykazie osobę, którą będzie dysponował, należy oprócz informacji o podstawie do dysponowania  

   osobą przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby zdolnej do wykonania zamówienia-Załącznik nr 8 do SIWZ. 
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 Oświadczam, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia,     

   jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

 

 
…………………….., dnia ............. 2019 r. 

         (miejscowość) 

           ……………………………………………………………                                                                                                                                            

         (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)  
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Załącznik nr 7 

 

Informacja o pozacenowym kryterium oceny ofert w postępowaniu (DA.PM.232.52.2019 ) na: Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i 

mienia poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną, oraz usługi ochrony obiektów i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy 

wykorzystaniu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz grupy interwencyjnej roku 2019/2020”. 

  

 
 

Oświadczam, iż osoba pełniąca funkcję kierownika zespołu …………………………………………………………………………. 

( imię i nazwisko) tworzonego przez osoby świadczące usługę ochrony  

(należy odpowiednio zaznaczyć wpisując „X” w odpowiedniej rubryce) 

 

posiada mniej niż 12 miesięczne 

doświadczenie lub nie posiada 

doświadczenia w kierowaniu minimum 14 

osobowym zespołem tworzonym przez 

osoby świadczące usługę ochrony  

posiada 12 miesięczne ale nie więcej niż 36 miesięczne  

doświadczenie w kierowaniu minimum 14 osobowym 

zespołem tworzonym przez osoby świadczące usługę 

ochrony 

posiada więcej niż 36 miesięczne doświadczenie 

w kierowaniu minimum 14 osobowym zespołem 

tworzonym przez osoby świadczące usługę 

ochrony 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………data..............................      ………………………………………… 

  miejscowość           (podpis) 
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Oświadczam, iż 10 osób świadczących usługę ochrony z 14 osób wymaganych przez Zamawiającego,  

wpisanych jest na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej: 

(należy odpowiednio zaznaczyć wpisując „X” w odpowiedniej rubryce) 

 

5 lat lub powyżej 5 lat oraz pracuje czynnie na stanowisku 

pracownika ochrony 5 lat lub powyżej 5 lat 

W okresie krótszym niż 5 lat oraz pracuje czynnie na stanowisku 

pracownika ochrony mniej niż 5 lat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej rubryki w którymś z ww. kryterium otrzyma w tym zakresie 0 pkt.  

 

 

 

 

……………………………data..............................      ………………………………………… 

  miejscowość           (podpis) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 

z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 

Ja 

…......................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu) 
 

Działając w imieniu i na rzecz: 

 

….................................................................................................................................................. 

(nazwa Podmiotu) 
 

Zobowiązuje się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

…............................................................................................................................................ 

( określenie zasobu) 
 

do dyspozycji Wykonawcy: 

…............................................................................................................................................ 

(nazwa Wykonawcy) 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. (DA.PM.232.52.2019 ) na: 

Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia poprzez bezpośrednią 

ochronę fizyczną, oraz usługi ochrony obiektów i mienia Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Płocku przy wykorzystaniu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych 

oraz grupy interwencyjnej roku 2019/2020”. 

 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów 

…....................................................................................................................................... 

 

2) sposób wykorzystania moich zasobów, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

….................................................................................................................................... 

 

3) zakres i okres mojego udziału  przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

…....................................................................................................................................... 

 

4) będę/ nie będę  brał udział/u w realizacji usług, 

…....................................................................................................................................... 

 

data..............................    ………………………………………… 

          (podpis) 
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                                                Załącznik nr 9 do SIWZ 

DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE – PROSZĘ NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY 

 

 

Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

...................................................................................... 

 

..................................................................................... 

 

................................................................................... 

 

.................................................................................... 

 

 

Oświadczam, że2: 

1) wobec Wykonawcy, którego reprezentuję, nie został wydany prawomocny wyrok 

sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

2) wobec Wykonawcy, którego reprezentuję, został wydany prawomocny wyroku sądu 

lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w związku z czym przedkładam 

dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami / zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 

należności; 

3) wobec Wykonawcy, którego reprezentuję, nie orzeczono tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4) Wykonawca, którego reprezentuję, nie zalega z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

pieczęć Wykonawcy                      data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego 

 

       przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

                                                 
2 Należy postawić znak „v” obok treści, odnoszącej się do Wykonawcy składającego oświadczenie. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16793992

