
załącznik nr 2 do ogłoszenia  

KWESTIONARIUSZ OFERTOWY 

ochrona osobowa i monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury                           
w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz ochrona imprez organizowanych przez MCK  w 2021 r. 

Nawiązując do konkursu ogłoszonego na stronie internetowej  Miejskiego Centrum Kultury                      

w Ostrowcu Świętokrzyskim www.mck.ostrowiec.pl oraz na stronie BIP MCK w dniu 

………………….. 2020 r. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych 

warunkach i za określone niżej kwoty. 

I. CZĘŚĆ PIERWSZA – ochrona osobowa oraz monitoring obiektów należących do 
Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskimw w 2021 r. 

1. cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – całodobowa ochrona osobowa budynku 
Ostrowieckiego Browaru Kultury, ul. Siennieńska 54, konserwacja systemu monitoringu w 
OBK przy  ul. Siennieńskiej 54 

2. cena za wykonanie przedmiotu zamówienia  
monitoring elektroniczny i interwencje w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, 
monitoring wizyjny i elektroniczny oraz interwencje w muszli koncertowej w Parku 
Miejskim,  
konserwacja oraz naprawy systemu monitoringu w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 
6 i 6a,  
konserwacja systemu monitoringu w muszli koncertowej w Parku Miejskim 

3. Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia – 31 grudnia 2010 r. 

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

(nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość i data) 

Cena netto Stawka VAT Kwota VAT Cena brutto

...................................zł. ...................................% .................................. zł. .................................. zł.

Cena netto Stawka VAT Kwota VAT Cena brutto

...................................zł. ...................................% .................................. zł. .................................. zł.

http://www.mck.ostrowiec.pl


4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia oraz ze wzorami  umów                
i nie wnosimy do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń i w przypadku 
wyboru naszej oferty przez Zamawiającego zobowiązujemy się do zawarcia umów 
stanowiących załączniki nr 1 i 2 do specyfikacji. 

5. Do niniejszego Kwestionariusza Ofertowego załączamy dokumenty i oświadczenia 
wymienione w pkt. I. 14 - 16 specyfikacji. 

II. CZĘŚĆ DRUGA – ochrona imprez plenerowych organizowanych przez Miejskie Centrum 
Kultury w Ostrowcu  Świętokrzyskim w 2021 r. 

1. cena jednej osobogodziny ochrony imprezy masowej:   

2. cena jednej osobogodziny ochrony imprezy niemasowej: 

3. cena jednej osobogodziny ochrony ochrony imprezy sylwestrowej:    

4. cena jednej osobogodziny ochrony ochrony fizycznej sprzętu przed i po  
koncertach:  

5. Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia oraz ze wzorem umowy                
i nie wnosimy do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń i w przypadku 
wyboru naszej oferty przez Zamawiającego zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
stanowiącej załącznik nr 3 do specyfikacji. 

7. Do niniejszego Kwestionariusza Ofertowego załączamy dokumenty i oświadczenia 
wymienione w pkt. II. 3 i 4. specyfikacji. 

Cena netto Stawka VAT Kwota VAT Cena brutto

...................................zł. ...................................% .................................. zł. .................................. zł.

Cena netto Stawka VAT Kwota VAT Cena brutto

...................................zł. ...................................% .................................. zł. .................................. zł.

Cena netto Stawka VAT Kwota VAT Cena brutto

...................................zł. ...................................% .................................. zł. .................................. zł.

Cena netto Stawka VAT Kwota VAT Cena brutto

...................................zł. ...................................% .................................. zł. .................................. zł.
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.........................................................................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy                   
na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa)
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