Załącznik Nr 3
…………………………….
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego na: „Konserwacja oraz utrzymanie w sprawności technicznej
zestawu hydroforowego typ: ZH-ICL/IC 3.10.50/2, 2 kW w budynku Czerwonego Ratusza
w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………………………………………
data i podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (nych) do reprezentacji Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia
OCHRONA MIENIA W OŚRODKU SZKOLNO - WYPOCZYNKOWYM
”BIAŁOBÓRZ” W POBIEROWIE
Kod CPV 74610000-8
1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna Ośrodka Szkolno Wypoczynkowego „Białobórz” w Pobierowie przez okres 12 miesięcy tj. od 1.01.2012
do 31.12.2012 r. polegająca na ochronie całości mienia, obiektów wraz z przyległymi
terenami, w tym:
- domków kempingowych od nr 1 do nr 24/3
- budynku murowanego wraz z pokojami gościnnymi
- budynku kuchenno-stołówkowego
- budynku recepcji
- pomieszczeń gospodarczych i magazynowych
- sanitariatów
- parkingów
- zejścia na plażę
- siatki ogradzającej cały teren łącznie z bramą wjazdową
oraz wyposażenie dwóch pracowników w przyciski antynapadowe ręczne odbierania
sygnałów alarmowych wysyłanych przez pracowników i reagowanie na nie przez cały
czas trwania Umowy.
2 .Ośrodek Szkolno- Wypoczynkowy „Białobórz” w Pobierowie

adres placówki: ul. Grunwaldzka 2, 72-404 Pobierowo, tel. O91 386 41 48
- osoba do kontaktu w Pobierowie: Marianna Arczyńska, telefon
komórkowy:785 545 547
3. Zakres usługi w 2012 roku obejmuje ochronę fizyczną Ośrodka SzkolnoWypoczynkowego w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wg
poniższego harmonogramu:

od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r.
dni robocze ochrona od godz. 18:00 – 7:00
soboty, niedziele, święta ochrona całodobowo

od 1.07.2012 r. do 31.08.2012 r.
ochrona całodobowo

od 1.09.2012 r. do 31.12.2012 r.
dni robocze ochrona od godz. 18:00 – 7:00
soboty, niedziele, święta ochrona całodobowo
Okres: 1 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r. – 6 485 godzin

4. Stawka za 1 roboczogodzinę wynosi netto:………………………… + 22% VAT.
5. Łącznie cena za usługę wynosi (brutto):……………………………. zł

