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ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO SWZ 
FORMULARZ OFERTY 

 

 

OFERTA 

na: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej na placach 

składowych w rejonie Nabrzeża Duńskiego w Gdyni, numer sprawy: ZTU-227/SWZ--

35/JR/I/JT/2021. 

 
 

…..……………………..dnia ................................. 

/miejscowość/    /data/ 

  
 
                                                                      

/pieczęć firmowa Wykonawcy/ 

Zamawiający: 

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU 

GDYNIA S.A. 

ul. Rotterdamska 9 

81-337 Gdynia 
 

Po zapoznaniu się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (w tym Wzorem Umowy), 

my niżej podpisani reprezentujący: 

 

I. DANE WYKONAWCY: 

 

Nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy: .......................................................................................... 

Siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy: .............................................................................. 

Nr telefonu:......................................................…………………………….…………………… 

NIP: .................................................................REGON: ............................................................. 

Strona www .................................................................... e-mail ................................................. 

Adres do korespondencji (należy wypełnić jeżeli korespondencja ma być przekazywana na 

adres inny niż siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy): 

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

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

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy 

wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

II. CENA RYCZAŁTOWA: 

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej 

przebudowy sieci wodociągowej na placach składowych w rejonie Nabrzeża Duńskiego  

w Gdyni” zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę 

ryczałtową netto ..................... zł (słownie: ....................................................................zł); 

za całkowitą cenę ryczałtową brutto ……………….zł (słownie: 

........................…………… zł), w tym podatek od towarów i usług VAT 

………………… zł (słownie: …………………………………..), stawka podatku VAT 

23%, w tym za: 
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L.p. 

 

Elementy przedmiotu zamówienia 

 

ryczałtowa cena 

netto (w zł) 

ryczałtowa cena 

brutto (w zł) 

1. Wykonanie wszelkich prac 

przedprojektowych, uzyskanie 

niezbędnych decyzji, pozwoleń oraz 

opracowanie wielobranżowego projektu 

budowlanego wraz z uzgodnieniami. 

. 

 

 

 

 

………………….. 

 

 

 

 

……………………. 

 

2. Wystąpienie, w imieniu Zamawiającego,  

z wnioskiem o wydanie decyzji  

o pozwoleniu na budowę, złożenie go  

w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, 

uzyskanie ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na budowę i dostarczenie jej 

Zamawiającemu.. 

 

 

 

 

 

 

………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

………………….. 

3. Wykonanie i dostarczenie 

Zamawiającemu wielobranżowego 

projektu wykonawczego wraz  

z uzgodnieniami. 

 

 

 

………………….. 

 

 

 

 

……………………. 

4. Wykonanie i dostarczenie 

Zamawiającemu Specyfikacji 

Technicznych  Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych (STWiORB), 

przedmiarów robót, kosztorysów 

inwestorskich. 

 

 

 

 

 

…………………. 

 

 

 

 

 

……………………. 

 

5. Pełnienie nadzoru autorskiego nad 

realizacją robót zgodnie z opracowaną 

przez Wykonawcę dokumentacją 

projektową przy założeniu ogółem  

15 pobytów projektantów wszystkich 

branż na budowie [w tym cena za  

1 pobyt: ……….. zł (netto), ………..zł 

(brutto)]. 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

…………………… 

  

RAZEM (poz. od 1 do 5) – Cena 

łączna: 

 

 

 

…………………… 

 

 

 

…………………….. 

 

Ceny wskazane powyżej są cenami ryczałtowymi w rozumieniu art. 628 ustawy Kodeks 

cywilny – ostatecznymi, kompletnymi i uwzględniającymi wszystkie wymagania stawiane 

przez Zamawiającego w SWZ, wszelkie nasze zobowiązania jako Wykonawcy oraz 

obejmują koszty, jakie poniesiemy jako Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  

z obowiązującymi przepisami prawa, realizacji całości przedmiotu zamówienia.  

 

UWAGA: ryczałtowe ceny zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, czyli  

z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki) 
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III. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

Oświadczamy, że: 

1) przekazana przez Zamawiającego na podany w części I OFERTY adres 

korespondencja będzie dostarczona Wykonawcy skutecznie; 

2) zapoznaliśmy się z treścią SWZ, nie wnosimy do niej, a w szczególności do Wzoru 

Umowy zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje 

niezbędne do sporządzenia oferty; 

3) akceptujemy w pełni, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wyjaśnienia do treści SWZ wraz 

z załącznikami oraz jej modyfikacje (w przypadku dokonania wyjaśnień lub 

modyfikacji przez Zamawiającego) i zobowiązujemy się wykonać przedmiot 

zamówienia na warunkach i w terminach w niej określonych; 

4) upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności naszej oferty i ceny. Ryczałtowa 

cena brutto, wskazana w części II. niniejszej oferty, pokrywa wszystkie nasze 

zobowiązania wynikające z przedmiotu zamówienia, a także wszystkie koszty, które 

mogą być konieczne dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia; 

5) Wzór Umowy stanowiący załącznik numer 4 do SWZ został przez nas zaakceptowany 

bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

ww. Umowy na warunkach określonych we Wzorze tej Umowy, w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego; 

6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ; 

7) osoby wskazane w załączniku nr 3 do SWZ posiadają wymagane przez 

Zamawiającego w SWZ uprawnienia i będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu 

zamówienia; 

8) udzielamy rękojmi za wady i gwarancji jakości na prace projektowe objęte 

przedmiotem zamówienia jak następuje:  

- na wykonane i przekazane Zamawiającemu prace projektowe, gwarancji jakości na 

okres …………………….. minimum 3 (słownie: trzech) lat licząc od daty 

podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego rozpatrzenia i odbioru 

dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń oraz niezależnie od udzielonej gwarancji 

jakości ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wykonanych 

opracowań, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz  

w okresie realizacji robót budowlanych według tej dokumentacji i przez okres  

12 (słownie: dwunastu) miesięcy po ich zakończeniu; 

9) zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminach wskazanych  

w treści SWZ; 

10) oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe; 

11) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskiwaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  

w niniejszym postępowaniu. 

 

IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

Oświadczamy, że spełniamy wymagane przez Zamawiającego warunki udziału  

w postępowaniu:  

1) w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej: 

a) samodzielnie; 

b) polegamy na zdolności technicznej i zawodowej innych podmiotów niezależnie 

od charakteru prawnego łączących nas z nimi stosunków.* 
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* - niepotrzebne skreślić 

Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których zdolności technicznej  

i zawodowej polega Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2) w zakresie zdolności finansowej lub ekonomicznej: 

a) samodzielnie; 

b) polegamy na zdolności finansowej innych podmiotów niezależnie od charakteru 

prawnego łączących nas z nimi stosunków.* 

* - niepotrzebne skreślić 

Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których zdolności finansowej 

polega Wykonawca: 

……………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………….…… 

V. DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY/PODWYKONAWCÓW: 

Wykonawca, którego reprezentuję: 

a) nie powierzy wykonania zamówienia Podwykonawcy/Podwykonawcom; 

b) powierzy wykonanie Podwykonawcy/Podwykonawcom następującą/następujące 

część/części zamówienia:* 
* - niepotrzebne skreślić 

 

1) Nazwa i siedziba (adres) Podwykonawcy:  

…………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………………………………... 

Zakres prac i wartość prac netto/brutto, które Wykonawca powierzy 

podwykonawcy/podwykonawcom: 

(uwaga: może zostać sporządzony w formie załącznika) 

 

 

2) Nazwa i siedziba (adres) Podwykonawcy:  

………………………………………………………………………………….…... 

………………………………………………………………………………………. 

Zakres prac i wartość prac netto/brutto, które Wykonawca powierzy 

podwykonawcy/podwykonawcom: 

(uwaga: może zostać sporządzony w formie załącznika) 

 

VI. Informujemy, że jesteśmy (należy właściwe zaznaczyć poprzez postawienie znaku „x”): 

☐ mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób  

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro); 

☐ małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób  

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 

euro); 

☐ średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem 

ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót 

nie przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 000 000 

euro); 

☐ żadne z powyższych. 
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Oferta zawiera ....................... ponumerowanych stron. 

 

 

podpisano: 

 

 

 

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

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy/ 

 
 


