
Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY 

..........................., dnia ….. ....... 2022 r. 

....................................................... 
                (wykonawca) 

WARMIŃSKO-MAZURSKI 

ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

11-400 Kętrzyn 

 

Oferuję realizację: 

przedmiotu zamówienia na  wykonanie  usługi zabezpieczenia przed szkodnikami 

na terenie kompleksu koszarowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie  

 

Przedmiot zamówienia – 

zakres usługi 

Cena  netto 

wykonania 

usługi 

w złotych  

za 1 miesiąc  

Wartość brutto 

wykonania 

usługi  

w złotych 

 za 1 miesiąc 
( kol. 2 + VAT) 

Wartość brutto 

wykonania usługi  

w złotych 
za okres 24 

miesięcy 
(iloczyn  

kol. 3 x 24 m-ce) 

1 2 3 4 

1) wykonanie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, przeglądu, konserwacji uzupełnienia i wymiany 

preparatu w stacjach DDD, monitoring, uzupełnienie stacji żywołownych, przegląd, konserwacja i 

uzupełnienie wkładów detektorów owadów, lamp owadobójczych, przegląd, konserwacja, czyszczenie, 

wymiana lepów w lampach owadobójczych, wymiana przepalonych świetlówek w lampach 

owadobójczych w pomieszczeniach punktu żywienia o powierzchni użytkowej 1600 m2 - blok nr 5 

oraz  na obszarze w promieniu 5 metrów wokół budynku i  w magazynie żywnościowym o 

powierzchni użytkowej 351,98 m2 - blok nr 7 oraz  na obszarze w promieniu 2 metrów wokół 

budynku, według wskazań dostarczonych przez Zamawiającego – raz w miesiącu kalendarzowym, 

2) wykonanie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, monitoring w magazynie mundurowym o 

powierzchni użytkowej 399,44 m2 - blok nr 4 według wskazań dostarczonych przez Zamawiającego - 

raz w miesiącu kalendarzowym, 

3) wykonanie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, przegląd, konserwacja i uzupełnienie wkładów 

detektorów owadów, przegląd, konserwacja, czyszczenie lamp owadobójczych, wymiana lepów i 

przepalonych świetlówek w lampach owadobójczych oraz monitoring w pomieszczeniach wydawania i 

spożywania posiłków w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie o powierzchni 

użytkowej 150,88 m2, według wskazań dostarczonych przez Zamawiającego - raz w miesiącu 

kalendarzowym,  

4) wykonanie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, monitoring w magazynie mundurowym o 

powierzchni użytkowej 109,75 m2 - blok nr 3 i w pomieszczeniach garażowych o powierzchni 

użytkowej 275,48 m2 - blok nr 10 oraz 75,30 m2 – blok nr 11 według wskazań dostarczonych przez 

Zamawiającego - raz w miesiącu kalendarzowym. 

   



5) W przypadku stwierdzenia obecności szkodników częstotliwość monitoringu zostanie zwiększona. 

Monitoring ze zwiększoną częstotliwością będzie prowadzony do czasu zlikwidowania szkodników, 

częstotliwość uzgodniona będzie w porozumieniu z Zamawiającym. 

6) W przypadku stwierdzenia obecności szkodników czas reakcji wykonania usługi na zgłoszenie 

Zamawiającego wynosi maksymalnie do jednej godziny od przyjęcia telefonicznego zgłoszenia. 

Przez czas reakcji rozumiemy okres od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu 

przybycia na teren kompleksu koszarowego W-MOSG i podjęcia pierwszych czynności 

interwencyjnych przez Wykonawcę. Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający wykonanie 

czynności określonych w zgłoszeniu. 

7) W przypadku zaistnienia nagłej sytuacji powodującej potrzebę wykonania dodatkowej dezynfekcji 

lub deratyzacji poza zabiegami określonymi w pkt 1), 2), 3), i 4) w pomieszczeniach:  punktu 

żywienia, w magazynie żywnościowym oraz mundurowym, a także w pomieszczeniach wydawania i 

spożywania posiłków w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców, Wykonawca zobowiązany jest w 

czasie maksymalnie do jednej godziny od przyjęcia telefonicznego zgłoszenia przybyć do  siedziby 

Zamawiającego w celu przeprowadzenia dodatkowej usługi określonej w zgłoszeniu. Wykonawca 

przedłoży dokument potwierdzający wykonanie czynności określonych w zgłoszeniu. 

 
Cenę ofertową należy obliczyć w następujący sposób: 

1) W kolumnie nr 2 formularza oferty należy podać cenę netto wykonania usługi (wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia) łącznie dla wszystkich 

wymienionych w kolumnie 1 czynności,  

2) W kolumnie nr 3 formularza oferty należy podać cenę brutto wykonania usługi (wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia) łącznie dla 

wszystkich wymienionych w kolumnie 1 czynności (kolumna 2 formularza oferty plus należny podatek VAT), 

3) Cenę ofertową stanowi wartość brutto wykonania usługi za okres 24 miesięcy (iloczyn kolumny 3 x 24 m-ce) za realizację przedmiotu zamówienia. 

4) Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 

 

Oświadczam, że: 

1. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy (koszty dojazdu, koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy oraz inne opłaty, które będą niezbędne w celu właściwego i terminowego wykonania usługi). 

2. Posiadam niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia. 

3. Dysponuję  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz wymagane uprawnienia do 

wykonania zamówienia. 

4. Uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do sporządzenia oferty. 

5. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy i nie wnoszę do ich treści zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich 

zawarte. 

6. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zleceniodawcę. 

 

 

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

(data, podpis) 


