
II. Wykonawca zobowiazany w terminie 7 dni od daty podpisania umowYzapoznac sie
i stosowac Plan ochrony Starostwa Powiatowee:ow Poznaniu. Plan ochrony zostanie
przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

III. Wymae:aniadotyczace pracowników ochrony:

1) licencja I stopnia ochrony fizycznej;
2) poswiadczenie bezpieczenstwa upowazniajace do dostepu do informacji niejawnych

stanowiacych tajemnice sluzbowa w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o
ochronie informacji niejawnych do klauzuli "zastrzezone";

3) umundurowanie i wyposazenie w srodki przymusu bezposredniego zgodnie z art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia i Rozporzadzeniem'
RM z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczególowych warunków i sposobów
uzycia przez pracowników ochrony srodków przymusu bezposredniego (Dz. U. z
1998r. Nr 89 poz. 563)

4) wyposazenie w radiotelefony i telefony komórkowe;
5) latarki.

IV. Konwój wartosci pienieznych odbywac sie bedzie codziennie od poniedzialku do piatku
z i do kasy Starostwa usytuowanej na parterze budynku do i z siedziby banku w centrum
Poznania (Plac Wolnosci) zgodnie z Rozp. MSW i A z dnia 14.10.98 r. w sprawie
szczególowych zasad i wymagan jakimi powinna odpowiadac ochrona wartosci pienieznych,
przechowywanie i transport przez przedsiebiorstwa i jednostki organizacyjne.
Wymagania:

1) oznakowany samochód osobowy przeznaczony do konwojowania wartosci
pienieznych;

2) dwóch umundurowanych i uzbrojonych pracowników ochrony (konwojentów)
posiadajacych licencje I stopnia zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

V. Dyzury pracowników ochrony w siedzibie Starostwa:
1. w godzinach od do na terenie ochranianego obiektu sluzbe pelni dwóch

pracowników ochrony,
2. w godzinach od do na terenie ochranianego obiektu sluzbe pelni jeden

pracownik ochrony.

VI. Pracownicy ochrony zobowiazani sa.prowadzic:
1) Ewidencje osób przebywajacych na terenie Starostwa po uplywie regulaminowego

czasu pracy.
2) Ewidencje kluczy do pomieszczen technicznych

VI. Grupa interwencyjno - operacyjna dzialajaca na sye:nal.
Sily:
Dwóch pracowników ochrony wyposazonych w bron palna i srodki
bezposredniego;

przymusu

Srodki:

1) Oznakowany pojazd (pojazdy).
2) Srodki lacznosci (radiotelefony).
3) Latarki.



/Nazwa i adres oferenta, pieczec/
.................................................

/ miejscowosc i data!

OFERTA

ZARZAJ> POWIATU POZNANSKIEGO
UL. Jackowskiego 18
60-509 Poznan

Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na swiadczenie uslugi ochrony budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu zgodnie z wymaganiami
okreslonymiw SIWZ oferujemyswiadczenieuslugi ochrony,bedacej przedmiotemzamówieniaza cene:

CENA ZA CALOSCPRZEDMIOTUZAMÓWIENIA12 MIESIE~Y

cena. . zl, slownie... zl,
plus podatekVAT.. %, tj.. zl,

cena brutto ...zl,
slownie zl

ILOSC POSIADANYCH GRUP INTERWENCYJNYCH sztuk
DEKLAROWANY CZAS PRZYBYCIA GRUPY INTERWENCYJNEJ minut

CENA ZA 1 MIESIA~ SWIADCZENIAUSLUGI OCHRONY

cena. . zl, slownie... zl,
plus podatekVAT.. 0/0,tj.. zl,

cena brutto .zl,
slownie zl

CENA ZA JEDEN KONWÓJ WARTOSCIPIENIE];NYCH
cena.. zl, slownie.. zl,

plus podatek VAT.. %, tj.. zl,
cena brutto ...zl,

slownie ...zl

l. Dostawy bedziemy realizowac w terminie do dnia r.
2. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i

nie wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
3. Oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniu okreslone wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pózno zm.);
4. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w SIWZ.
6.W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiazujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez zamawIajacego.
7.0ferta zostala zlozona na.. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr.. do nr .. ............
S.Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach od. do.. stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie
moga byc ogólnie udostepnione.



/Nazwa i adres oferenta, pieczec/
.................................................

/ miejscowosc i data!

OFERTA

ZARZAP POWIATU POZNANSKIEGO
UL Jackowskiego 18
60-509 Poznan

Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonegona swiadczenie uslugi ochrony osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu zgodnie z
wymaganiamiokreslonymiw SIWZ oferujemyswiadczenieuslugi ochrony,bedacej przedmiotemzamówieniaza cene:

CENA ZA CALOSC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 12 MIESIE~Y

cena.. zl,slownie.. zl,
plospodatekVAT.. %,tj.. zl,

cenabrutto zl,
slownie zl

ILOSC POSIADANYCH GRUP INTERWENCYJNYCH sztnk
DEKLAROWANY CZAS PRZYBYCIA GRUPY INTERWENCYJNEJ minut

CENA ZA 1 MIESIAf: SWIADCZENIA USLUGI OCHRONY

cena.. zl, slownie.. ,zl
pluspodatekVAT.. %, tj.. zl,

cena brutto ..zl,
slownie .zl

CENA ZA JEDEN KONWÓJ WARTOSCI PIENIEtNYCH
cena.. zl,slownie... zl,

plns podatek VAT %, tj zl,
cena brutto. zl,

slownie.. zl

l. Dostawy bedziemyrealizowac w terminie do dnia r.
2. Oswiadczamy, ze zapoznalismysie ze specyfikacjaistotnychwarunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i

nie wnosimy do niej zastrzezenoraz przyjmujemywarunki w niej zawarte;
3. Oswiadczamy,ze spelniamywarunki udzialu w postepowaniuokreslonewart. 22 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówienpublicznych(Dz.U. Nr 19,poz. 177 z póznozm.);
4. Oswiadczamy,ze uwazamysie za zwiazanychniniejsza oferta na czas wskazanyw SIWZ.
6.W przypadkuprzyznanianam zamówienia,zobowiazujemysie do zawarcia umowyw miejscu i terminiewskazanym
przez zamawiajacego.
7.0ferta zostala zlozonana.. stronachpodpisanychi kolejno ponumerowanychod nr do nr ..............
8.Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach od do stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie
moga byc ogólnie udostepnione.



9.Integralnaczesc oferty stanowia nastepujacedokumenty:**
1/ ............ ....
2/..................................................
3/.................................................

...........................................
/upelnomocnieni przedstawiciele oferenta!

Uwaga:
1) Niepotrzebneskreslic

** Jezeli dolaczanesa odpisydokumentów lub ich kopie, to musza byc oneposwiadczoneprzez Wykonawceza
zgodnosc z oryginalem



WYKAZ ZAMÓWIENZREALIZOWANYCHPRZEZ OFERENTAW CIAS;UOSTATNICH 3-LAT
ODPOWIADAJAf:YCHCHARAKTEROWININIEJSZEGOZAMÓWIENIAI O PORÓWNYWALNEJ

WARTOSCI.

Nazwa i adres Wykonawcy ............................................................................................
.........................................................................................................................................

Lp. Rodzaj i zakres Zamówienia Calkowita
wartosc

Termin realizacji Nazwa zamawiajaJ:ego

Do niniejszego zestawienia oferent zobowiazany jest dolaczyc dokumenty potwierdzajace, ze zamówienia zostaly
zrealizowane z nalezyta starannoscia

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

/Podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy/



pieczec firmowa oferenta

OSWIADCZENIE

PRZYSTErUJAf.:DO UDZIALUW POSTErOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIAPUBLICZNEGOW TRYBIEPRZETARGUNIEOGRANICZONEGONA

SWIADCZENIEUSLUGI OCHRONY OSÓBI MIENIAW BUDYNKU STAROSTWAPOWIATOWEGO
W POZNANIU

Oswiadczam ze:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek
posiadania takich uprawnien;

2) posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.

Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie:

1) wykonawców, którzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode niewykonujac
zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia
postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za które
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadlosc ogloszono;

3) wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdro-
wotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie
zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

5) spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o
udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w
zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

7) spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci
maj atkowych;

8) osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary;

10) wykonawców, którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1 pkt 1-3.



2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie równiez wykonawców, którzy:

1) wykonywali czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie w celu
sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, z wyjatkiem autorów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, jezeli przedmiotem postepowania o udzielenie zamówienia sa prace
projektowe wynikajace z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporzadzonych przez tych
autorów;

2) zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania;

3) nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów potwierdzajacych
spelnianie tych warunków;

4) nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie na przedluzenie
okresu zwiazania oferta.

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

(pieczec i podpis osoby upowaznionej)


