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Dane identyfikacyjne formularza ofertowego

Numer wersji formularza

ofertowego:

1

Data udostępnienia formularza

ofertowego:

2023-01-31

I. Dane podstawowe

Nazwa zamówienia/umowy

ramowej:

Ochrona osób i mienia

Identyfikator postępowania: ocds-148610-d53daaa7-a0b0-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Rodzaj oferty: Oferta

II. Zamawiający

Nazwa (firma) zamawiającego: Bałtycka Agencja Artystyczna BART

Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000279137

II.1 Zamawiający Adres

Ulica: Moniuszki, 12

Miejscowość: Sopot

Kod pocztowy: 81-829 

Województwo: Pomorskie

Kraj: Polska 

III. Wykonawca 

Nazwa (firma) wykonawcy:

Krajowy numer identyfikacyjny:

Status Wykonawcy:

III.1 Wykonawca Adres

Ulica:
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Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Kraj:

Telefon:

Faks:

Adres poczty elektronicznej:

Adres strony internetowej

wykonawcy:

III.2 Wykonawca dane osoby reprezentującej

Czy wykonawca jest reprezentowany przez

pełnomocnika:

 TAK  NIE

Dane osoby reprezentującej (imię i nazwisko,

podstawa reprezentacji - pełnomocnictwo,

KRS, umowa spółki, inne):

III.3 Wykonawca Osoba do kontaktu

Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, email,

telefon):

IV. Oświadczenia

Wykonawca załącza do oferty oświadczenie, z

którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub

usługi wykonają poszczególni wykonawcy:

 TAK  NIE

Wykonawca załącza do oferty oświadczenie o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:

TAK

Informacje dodatkowe: Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu. 
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Deklaracja Wykonawcy:

Wykonawca załącza do oferty oświadczenie o braku

podstaw wykluczenia:

TAK

Informacje dodatkowe: Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z

postępowania na podstawie art. 108 i 109 ust. 1 pkt

1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień

Publicznych. Oświadczam, że nie zachodzą w

stosunku do mnie podstawy wykluczenia, o których

mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr

833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego

środków ograniczających w związku z działaniami

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U.

UE. L. 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), art. 7 ust.

1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z

2022 r. poz. 834 ze zm.). 

Deklaracja Wykonawcy:
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Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków

udziału w postępowaniu polega na zasobach innych

podmiotów.W przypadku odpowiedzi TAK

obowiązek załączenia zobowiązania podmiotu

udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy

środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca

realizując zamówienie będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów:

 TAK  NIE

Informacje dodatkowe: Należy przedłożyć zobowiązanie podmiotu

trzeciego, które będzie określać w szczególności: a.

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego

podmiotu, b. sposób wykorzystania zasobów innego

podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu

zamówienia, c. czy i w jakim zakresie podmiot

udostępniający zasoby, na zdolnościach którego

wykonawca polega w odniesieniu do warunków

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których

wskazane zdolności dotyczą. 

Deklaracja Wykonawcy:

Pozostałe oświadczenia wykonawcy: Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie

części zamówienia podwykonawcom, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do

wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa

oświadczenie złożone przez tych podwykonawców. 

V. Zamówienie zastrzeżone

Nie dotyczy

VI. Tajemnica przedsiębiorstwa

Oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa:  TAK  NIE

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

zawarte są w nastepujących dokumentach

(załącznikach do oferty):
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Uzasadnienie zastrzezenia informacji jako tajemnicy

przedsiębiorstwa zawarte jest w nastepującym

dokumencie (załączniku do oferty):

VII. Katalog elektroniczny

Wykonawca załącza do oferty katalog elektroniczny:  TAK  NIE

VIII. Kryteria oceny ofert

Kod waluty: PLN 

Rodzaj kryterium: Cena

Cena:  

Wartość słownie:

Informacje dodatkowe: Obowiązkiem wykonawcy jest wskazanie odrębnie ceny

roboczogodziny usług z Zakresu 1 i z Zakresu 2 oraz ceny jednego

miesiąca wykonywania usług z Zakresu 3. Ceny należy wskazać

poniżej w "deklaracji Wykonawcy". 

Deklaracja Wykonawcy:

IX. Obowiązek podatkowy

Wybór ofert będzie prowadził do powstania u

zamawiającego obowiązku podatkowego:

 TAK  NIE

Nazwa i wartość towaru lub usługi, której dostawa

lub świadczenie będzie prowadzić do powstania

obowiązku podatkowego:

X. Sposób realizacji zamówienia

Nie dotyczy

XI. Informacje dodatkowe
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Oświadczam, że wypełniłem

obowiązki informacyjne

przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO wobec osób fizycznych,

od których dane osobowe

bezpośrednio lub pośrednio

pozyskałem w celu ubiegania się

o udzielenie zamówienia

publicznego w niniejszym

postępowaniu. *:

Oświadczam, że zapoznałam się

ze Specyfikacją Warunków

Zamówienia i uznaje się za

związanego określonymi w niej

postanowieniami i zasadami

postępowania. *:

XII. Lista załączników

Lista

załączników:
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