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Załącznik 3 do SIWZ 

WYKAZ USŁUG 
 

Lp. Podmiot, na rzecz którego zamówienie 
było wykonywane Zakres zamówienia (całodobowa ochrona osób i mienia) Wartość zamówienia brutto we 

wskazanym okresie 

1. 
 

 

 

Obiekt:  ...................................................................................................................  

Klasyfikacja obiektu według PKOB:  ........................................................................  

Okres realizacji usługi (mm-rrrr – mm-rrrr): .............................................................  

Powierzchnia całkowita obiektu:  .............................................................................  

 

2. 
 

 

 

Obiekt:  ...................................................................................................................  

Klasyfikacja obiektu według PKOB:  ........................................................................  

Okres realizacji usługi (mm-rrrr – mm-rrrr): .............................................................  

Powierzchnia całkowita obiektu:  .............................................................................  

 

 
 
 
 .............................................................   .............................................................  
 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  
 do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik 4 do SIWZ 

WYKAZ OSÓB 
 

Lp. Imię i nazwisko 

Numer wpisu na 
listę 

kwalifikowanych 
pracowników 

ochrony 
fizycznej 

Przeszkoleni
e w zakresie 
udzielania 
pierwszej 

pomocy (w 
tym użycia 

defibrylatora) 

(TAK / NIE) 

Posługiwanie 
się językiem 
angielskim w 

stopniu co 
najmniej 

komunikatyw
nym 

(TAK / NIE) 

Posiadanie 
kwalifikacji  
ratownika 

medycznego 

(TAK / NIE) 

Wykształceni
e średnie lub 

wyższe 

(TAK / NIE) 

Doświadczenie pracy przy 
ochronie ogólnodostępnego 

obiektu kulturalnego lub obiektu 
ochrony fizycznej 

(obiekt, okres pracy) 

Zatrudnienie 
na podstawie 

stosunku 
pracy 

(TAK / NIE) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         
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14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

 
 
 
 .............................................................   .............................................................  
 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  
 do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik 5 do SIWZ 

OFERTA 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dozór i ochrona osób i mienia w TAURON Arena Kraków” 
(ARM/27/2016), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia: 

nazwa (firma) Wykonawcy adres siedziby Wykonawcy 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 
1. oświadczamy, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, zgodnie z punktem 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2. oferujemy wykonanie zamówienia za następujące ceny: 

1. Cena jednostkowa netto za osobogodzinę świadczenia usługi  
2. Cena jednostkowa brutto za osobogodzinę świadczenia usługi  
3. Szacowana ilość osobogodzin w okresie realizacji umowy 89 000 
4. Łączna cena brutto za usługę ochrony (2 x 3)  

3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia; 

4. zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ; 

5. oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
za wyjątkiem następujących informacji:  ........................................................................................................   
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  

 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na: 
imię i nazwisko/firma:  ...........................................................................................................................................  
adres:  ...................................................................................................................................................................  
e-mail:  ..................................................................................................................................................................  
 
Osoba do kontaktu:  ................................................................................  tel.:  ....................................................  
 
Oferta została złożona na ……… zapisanych stronach. 

 

 .............................................................   .............................................................  
 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  
 do reprezentowania Wykonawcy 
 


