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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
 

OFERTA  

 
na: „Wykonanie remontu dla odnowienia klasy stalowego pontonu dystansowego PN-ZP  

GDY-9 stanowiącego własność Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.” 

 
 

........................ dnia ................................. 

...........................................................                           /miejscowość/                  /data/                      

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

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

niżej podpisani reprezentujący: 

 

I. DANE WYKONAWCY: 

 

Nazwa:.......................................................................................................................................... 

Siedziba:....................................................................................................................................... 

Nr telefonu/fax.............................................................................................................................. 

NIP..........................................................REGON ....................................................................... 

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

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

adres inny niż siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy): 

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

II. CENA RYCZAŁTOWA: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie zgodnie ze Specyfikacją 

Warunków Zamówienia za cenę w wysokości: 

 

CENA RYCZAŁTOWA (brutto) - …….……………………………………….. zł  

(słownie: ……………………………..………zł), w tym: 

 

podatek od towarów i usług VAT w wysokości - ………………… zł (słownie: 

……………………………) według stawki 23% 

 

cena ryczałtowa (netto) - …………………………………………. zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………….zł) 

 

*Cena musi być ryczałtowa,  ostateczna, kompletna, jednoznaczna, nadto musi uwzględniać 

wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SWZ, wszelkie 

zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, realizacji całości przedmiotu 

zamówienia w zakresie określonym w SWZ.  

2. Oferujemy ceny jednostkowe elementów robót zawartych w rozdziale IV SWZ: 
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Elementy robót 

wyszczególnione w rozdziale IV. ust. 3 

SWZ 

Cena 

jednostkowa 

elementów robót 

netto 

 

Cena 

jednostkowa 

elementów robót 

brutto  

 

1 Wykonanie 1 punktu pomiarowego 

grubości poszycia i konstrukcji kadłuba 

wraz z opracowaniem sprawozdania, 

 w którym przedstawione zostaną 

wyniki pomiarów. 

  

2 Wymiana 1 kg poszycia oraz 

konstrukcji kadłuba z wykonaniem 

połączeń spawanych. 

  

3 Prostowanie poszycia i konstrukcji 

kadłuba na powierzchni 1 m2. 

  

4 Wycięcie popękanych spoin  

i wykonanie nowego połączenia 

spawanego na długości 1 mb.  

  

5 Napawanie i szlifowanie miejscowych 

wżerów korozyjnych na powierzchni  

1 m2. 

  

6 Badanie 1 mb spoin metodą 

ultradźwiękową UT po wymianie 

elementów poszycia i konstrukcji 

kadłuba.  

  

7 Czyszczenie strumieniowo ścierne 1 m2 

poszycia i konstrukcji kadłuba do klasy 

Sa 2,5. 

  

8 Wymiana 1 szt. anody cynkowej typ  

K4-1. 

  

9 Wymiana 1 szt. odbijacza z opony 

staroużytecznej wraz z liną stalową  

i zaciskami. 

  

10 Malowanie 1 m2 komór wewnętrznych  

pontonu wraz z usztywnieniami 

zestawem farb do ochrony 

antykorozyjnej, grubość powłoki 

lakierniczej 300 µm. 

  

Wyrażamy zgodę na stosowanie cen jednostkowych elementów robót wyszczególnionych 

powyżej do wyceny ewentualnych robót zaniechanych i dodatkowych zleconych przez 

Zamawiającego na podstawie zaleceń PRS. 

 

III. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

1) przekazana przez Zamawiającego na podany wyżej adres korespondencja będzie 

dostarczona Wykonawcy skutecznie; 

2) zapoznaliśmy się z treścią SWZ, nie wnosimy do niej 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 
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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 oferty i ceny. Ryczałtowa cena 

brutto, wskazana w pkt. 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 nr 3 do SWZ został przez nas zaakceptowany 

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

Umowy na warunkach określonych we wzorze Umowy, w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego; 

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

7) udzielamy ….................. (min. 12 miesięcy) miesięcy rękojmi za wady i gwarancji 

jakości, na wykonane roboty oraz użyte do wykonania remontu materiały  

i zamontowane urządzenia, licząc od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru 

końcowego robót oraz ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez 

okres ………………………… [min. 12 (słownie: dwanaście) miesięcy] licząc od 

daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót; ;  

8) zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym  

w treści SWZ; 

9) wykonany przedmiot zamówienia będzie spełniał wymogi zawarte w Rozdz. IV 

SWZ; 

10) w przypadku wyboru naszej oferty, dostarczymy przed podpisaniem Umowy,  

stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie uznania Polskiego Rejestru Statków 

S.A., w zakresie robót określonych w Rozdziale IV., ust. 3 SWZ (w przypadku 

korzystania z pomocy Podwykonawców, powyższe dokumenty dostarczą także 

Podwykonawcy); 

11) nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie, dotyczącej 

niniejszego zamówienia; 

12) 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; 

13) oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe. 

 

IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Oświadczamy, że spełniamy wymagane przez Zamawiającego warunki udziału  

w postępowaniu:  

1) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: 

a) samodzielnie; 

b) polegamy na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru 

prawnego łączących nas z nimi stosunków.* 

* - niepotrzebne skreślić 

Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których wiedzy i doświadczeniu 

polega Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 
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2) w zakresie zdolności finansowych: 

a) samodzielnie; 

b) polegamy na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od 

charakteru prawnego łączących nas z nimi stosunków.* 

* - niepotrzebne skreślić 

Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których zdolnościach finansowych 

polega Wykonawca: 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

V. DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY/PODWYKONAWCÓW: 

Wykonawca, którego reprezentuję: 

a) nie powierzy wykonania zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom; 

b) powierzy wykonanie podwykonawcy/podwykonawcom następujący zakres robót:* 
* - niepotrzebne skreślić 

 

1) Nazwa i siedziba Podwykonawcy:  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Szczegółowy zakres prac/robót oraz ich wartość, które Wykonawca powierzy 

Podwykonawcy: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

2) Nazwa i siedziba Podwykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Szczegółowy zakres prac/robót oraz ich wartość, które Wykonawca powierzy 

Podwykonawcy: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

3) Nazwa i siedziba Podwykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Szczegółowy zakres prac/robót oraz ich wartość, które Wykonawca powierzy 

Podwykonawcy: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

VI. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać …………………………………… 

(podać miejsce wykonywania robót). 

 

VII. 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); 
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☐ 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. 

 

 

Oferta zawiera ....................... ponumerowanych stron. 

 

podpisano: 

 

 

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

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy/ 

 

 


