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ZAŁĄCZNIK NR 2  

DO SWZ 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

OFERTA 

na: „Dostawę 1 (słownie: jednej) sztuki fabrycznie nowego specjalnego lekkiego samochodu 

rozpoznawczo-ratowniczego (osobowego) dla potrzeb Portowej Straży Pożarnej 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/imię i nazwisko Wykonawcy ........................................................................................... 

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

Numer telefonu ……………………………………. ………………………………………….. 

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

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

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

adres inny niż siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy): 

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

 

II. CENA RYCZAŁTOWA: 

1. Oferujemy specjalny samochód rozpoznawczo-ratowniczy (osobowy) fabrycznie nowy, rok 

produkcji …………………………………………….. , zabudowany na podwoziu marki 

……………………………../należy podać markę), typ …………………………………….. 

/należy podać typ./ 

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za: 

 

CENĘ RYCZAŁTOWĄ (brutto) * - ………………………………………..………..zł 

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

w tym  podatek od towarów i usług VAT - ……………………………….………zł 

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

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

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

 

* Cena obejmuje: 

Cena oferowana przez nas jest ostateczna, kompletna, jednoznaczna, nadto uwzględnia 

wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w SWZ, wszelkie zobowiązania 
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Wykonawcy oraz obejmuje koszty, jakie poniesiemy jako Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, realizacji całości przedmiotu zamówienia.  

 

UWAGA: ryczałtowa cena jednostkowa została zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, 

czyli z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki). 

 

III. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

Oświadczamy, że: 

1) spełniamy określone przez Zamawiającego w Rozdziale VI SWZ warunki udziału  

w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia  

z postępowania; 

2) nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia 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., poz. 835); 

3) przekazana przez Zamawiającego na podany wyżej adres korespondencja będzie 

dostarczona Wykonawcy skutecznie; 

4) zapoznaliśmy się z treścią SWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy od 

Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty; 

5) 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; 

6) upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności oferty i ceny. Ryczałtowa cena 

brutto, wskazana w pkt. IV niniejszej oferty, pokrywa wszystkie nasze zobowiązania 

wynikające z przedmiotu zamówienia, a także wszystkie koszty, które mogą być 

konieczne dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia; 

7) wzór Umowy stanowiący załącznik numer 4 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; 

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

9) udzielimy gwarancji na oferowany samochód będący przedmiotem zamówienia na okres: 

a) ………………………….. lat na silnik i podzespoły samochodu (gwarancja 

mechaniczna); [minimum 2 (słownie: dwa) lata na silnik i podzespoły samochodu 

(gwarancja mechaniczna); dopuszcza się warunek przebiegu min. 150 tys. km], 

b) …………………………… lat na lakier [minimum 2 (słownie: dwa) lata na lakier], 

c) ……………………………lat na perforacje blach samochodu [minimum  

10 (słownie: dziesięć) lat na perforacje blach samochodu], 

d) ……………………………lat na urządzenia specjalistyczne zamontowane  

w samochodzie, tj. radiotelefon samochodowy i urządzenia sygnalizacyjne 

[minimum 2 (słownie: dwa) lata na urządzenia specjalistyczne zamontowane  

w samochodzie, tj. radiotelefon samochodowy i urządzenia sygnalizacyjne] 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego samochodu 

oraz 

ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez okres: 

a) ………………………….. lat na silnik i podzespoły samochodu (gwarancja 

mechaniczna); [minimum 2 (słownie: dwa) lata na silnik i podzespoły samochodu 

(gwarancja mechaniczna); dopuszcza się warunek przebiegu min. 150 tys. km], 

b) …………………………… lat na lakier [minimum 2 (słownie: dwa) lata na lakier], 

c) ……………………………lat na perforacje blach samochodu [minimum  

10 (słownie: dziesięć) lat na perforacje blach samochodu], 
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d) ……………………………lat na urządzenia specjalistyczne zamontowane  

w samochodzie, tj. radiotelefon samochodowy i urządzenia sygnalizacyjne 

[minimum 2 (słownie: dwa) lata na urządzenia specjalistyczne zamontowane  

w samochodzie, tj. radiotelefon samochodowy i urządzenia sygnalizacyjne 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego samochodu; 

10) zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w treści 

SWZ; 

11) zapewniamy bezpłatny serwis w okresie obowiązywania gwarancji jakości, zgodnie  

z warunkami zawartymi w książce gwarancyjnej stanowiącej integralną część Umowy,  

a także w odpowiednich zapisach Umowy odnoszących się do spraw związanych  

z gwarancją i serwisem; 

12) najbliższe (siedzibie Zamawiającego – Miasto Gdynia) autoryzowane punkty obsługi 

zapewniające przeglądy gwarancyjne i serwis podwozia oraz inne usługi niezbędne do 

prawidłowej eksploatacji samochodu znajdują się w: ………………..………………… 

(należy podać minimum jeden 

punkt serwisowy) 

oraz zapewniające przeglądy gwarancyjne i serwis nadwozia znajdują się w: 

…………………………………………………………………………………………….  

(należy podać minimum jeden punkt serwisowy); 

13) określamy czas reakcji serwisu na - ……………………….. godziny [nie dłuższy niż  

72 (słownie: siedemdziesiąt dwie) godziny] od momentu powiadomienia o usterce; 

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

15) 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) zdolność techniczna i zawodowa 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: 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

2) sytuacja finansowa: 

a) samodzielnie; 

b) polegamy na sytuacji finansowej innych podmiotów niezależnie od charakteru 

prawnego łączących nas z nimi stosunków.* 

* - niepotrzebne skreślić 

Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których sytuacji finansowej polega 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………………………….……….. 
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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:  

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Szczegółowy przedmiot i wartość dostawy, którą Wykonawca powierzy 

podwykonawcy/podwykonawcom: 

(uwaga: może zostać sporządzony w formie załącznika) 

2) Nazwa i siedziba (adres) Podwykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Szczegółowy przedmiot i wartość dostawy, którą 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. 

 

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

podpisano: 

 

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

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy/ 

 

 

 

 


