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Załącznik numer 1 do SWZ – FORMULARZ OFERTY 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. 

„Opracowanie metodyki monitoringu ssaków morskich w ramach przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia wraz z komunikacyjnym układem drogowo - 

kolejowym” 

 

numer sprawy: ZNN/227/SWZ-14/MG/DR-614/71/EB/22 

 

 

……..…………., dnia………… 

(miejscowość) 

……………………………….. 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

Zamawiający: 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 

ul. Rotterdamska 9 

81-337 Gdynia 

 

Dane dotyczące 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 Wykonawcy): 

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

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

 

 

Oświadczamy, że przekazana przez Zamawiającego na podany wyżej adres korespondencja będzie 

dostarczona Wykonawcy skutecznie. 

 

 

OFERTA 

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Opracowanie metodyki monitoringu ssaków morskich w ramach 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia wraz z komunikacyjnym 

układem drogowo - kolejowym”, zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia: 
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1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę ryczałtową netto 

...........................zł; (słownie:..............................................................zł), VAT  

w wysokości ………………… zł (słownie:………………………………………zł), 

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

Cena wskazana powyżej jest ceną ryczałtową w rozumieniu art.  632 § 1 ustawy Kodeks cywilny – 

jest ceną ostateczną, kompletną i uwzględniającą wszystkie wymagania stawiane przez 

Zamawiającego w SWZ, wszelkie nasze zobowiązania jako Wykonawcy oraz obejmuje koszty, 

jakie poniesiemy jako Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

prawa, realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z treścią SWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, uzyskaliśmy  

od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty; 

2) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie § 23 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu; 

3) akceptujemy w pełni, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wyjaśnienia dotyczące treści SWZ oraz 

jej modyfikacje (w przypadku wyjaśnień lub modyfikacji treści SWZ przez Zamawiającego); 

4) upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności naszej oferty i ceny; ryczałtowa cena 

brutto, wskazana w ust. 1 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 3 do SWZ został przez nas zaakceptowany  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wykonanie 

przedmiotu zamówienia na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego; 

6) zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w SWZ; 

7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ; 

8) oświadczamy, że: (wstawić znak x we właściwym polu)  

☐ wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego;  

☐ wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług: ………………………….…; 

Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego wynosi 

……………….. zł netto. Jednocześnie wskazujemy, że nie wypełnienie danych w niniejszym 

punkcie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że złożenie przedmiotowej oferty nie 

prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. 

9) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). 

3. 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:  

………………………………………………………………………………….…... 

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

podwykonawcy/podwykonawcom: 

(uwaga: może zostać sporządzony w formie załącznika) 

4. 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. 

 

5. Oferta przetargowa zawiera ............. ponumerowanych stron. 

* - niepotrzebne skreślić  

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ................................................................ 

2. ................................................................ 

3. ................................................................ 

4. ................................................................ 

5. ................................................................ 

6. ................................................................ 

7. ................................................................ 

8. ................................................................ 

 

 

 

 

……………………………………………………... 

(Pieczęć imienna wraz z podpisem lub czytelny 

podpis umocowanego przedstawiciela lub 

przedstawicieli Wykonawcy) 

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


