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ZAŁĄCZNIK NR 1  

DO SWZ 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

OFERTA 

na: „Dostawę zapory przeciwrozlewowej o łącznej długości 300 (słownie: trzysta) mb. 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. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za: 

 

CENA RYCZAŁTOWA (brutto) * - ……………………………………….. zł (słownie:  

 

………………………………………………………………………………..…………….. zł) 

 

wysokość stawki podatku VAT - …………………% (słownie: ……………………………) 

 

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

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

 

2. Cena oferowana przez nas jest ryczałtowa, ostateczna, kompletna, jednoznaczna, nadto 

uwzględnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w SWZ, wszelkie nasze 

zobowiązania jako Wykonawcy oraz obejmuje koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, realizacji całości przedmiotu 

zamówienia.  

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

z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki). 
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III. DANE TECHNICZNE I PARAMETRY OFEROWANEJ PRZEZ WYKONAWCĘ 

ZAPORY PRZECIWROZLEWOWEJ: 

 

Dane techniczne i parametry oferowanej przez nas zapory przeciwrozlewowej podajemy  

w kolumnie 3 tabeli: 

 

L. p. Wymagania (minimalne) TAK/NIE 

1. 
Zapora przeciwrozlewowa o łącznej długości 300 mb, 

przeznaczona do tworzenia bariery na powierzchni akwenów  

portowych w czasie likwidacji rozlewów cieczy 

ropopochodnych, katastrof ekologicznych oraz jako 

zabezpieczenie profilaktyczne. 

 

 

II. 

 

WYMAGANIA FORMALNE 

 

TAK/NIE 

1. 
Do dostarczonej zapory przeciwrozlewowej dołączamy 

następującą dokumentację w języku polskim: 

- gwarancję na zaporę przeciwrozlewową, 

- deklarację zgodności, 

- techniczną kartę danych materiału zapory, 

- instrukcję stosowania i obsługi. 

 

 

III. 

 

DANE TECHNICZNE, CHARAKTERYSTYKA 

ZAPORY 

 

TAK/NIE 

1. 
Piętnaście sekcji o długości 20 mb. każda, razem 300 mb.  

2. 
Fabrycznie nowa. Rok produkcji: 2022.  

3. 
Wysokość zapory 750 mm.  

4. 
Wolna burta 250 mm (zapora nad powierzchnią wody).  

5. 
Zanurzenie max. 500 mm.  

6. 
Materiał zapory Poliester PCV obustronny o gramaturze min. 

900 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

7. Zapora posiada pływaki wypornościowe wykonane z tworzywa 

piankowego, np. z pianki polietylenowej, dzięki czemu będzie 

niezatapialna i odporna na przebicia. 

 

8. Balast - łańcuch stalowy cynkowany ogniowo, ciężar balastu 

zapewniający parametry określone w pkt. 4 i pkt. 5. 
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9. Siła zrywająca materiału PCV na każde 50 mm materiału ok. 

4000 N. 

 

10. 
Sposób przenoszenia sił wzdłużnych podczas holowania 

zapory: 

taśma nośna wszyta w górnej i dolnej części zapory. 

 

11. Zapora winna być wykonana z 20 metrowych odcinków  

z możliwością łączenia, tworząc zestaw dowolnej długości. 

 

12. Możliwość nawijania na zwijadło bez wyginania się zapory. 

Przy  założeniu, że na zwijadło można nawinąć 300 mb. zapory 

- nie może ulec zgnieceniu i odkształceniu. 

 

13. Odporność na słoną wodę, promienie słoneczne i zmienne 

warunki atmosferyczne. 

 

14. Duża odporność na ścieranie i przebicia. Tunel wzdłuż 

łańcucha balastowego powinien być wzmocniony dodatkową 

warstwą materiału na całej jego długości  np. poliestrem. 

 

15. Sekcja wyposażona w stabilizatory pionujące, które mają 

usztywniać zaporę na całej jej szerokości oraz przeciwdziałać 

przechylaniu się całej sekcji. Stabilizatory powinny być 

rozmieszczone pomiędzy każdym segmentem, wmontowane 

na stałe w konstrukcję zapory. 

 

16. Zapora musi być łatwo zmywalna, wykonana z materiału 

odpornego na substancje ropopochodne. 

 

17. Łączenie sekcji za pomocą elementów plastikowych.  

18. Oznakowanie taśmą odblaskową każdej sekcji w 5 punktach. 

Dodatkowo skrajne pływaki (segmenty) zapory powinny być  

w innym kolorze niż zapora, np. żółtym. 

 

19. Zapora musi posiadać jeden komplet trójkątów prowadzących 

wraz z linami. 

 

20. Zapora musi być tak wykonana, aby można było łatwo łączyć 

ją z zaporami  typu Flexi 750 posiadanymi przez Portową Straż 

Pożarną. 

 

21. 
Żywotność zapory: minimum 5 (słownie: pięć) lat  

w warunkach normalnej eksploatacji. 
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IV. 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. II 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 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; 

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

9) udzielimy gwarancji jakości na oferowaną zaporę będącą przedmiotem zamówienia na 

okres ………………………. miesięcy [nie krótszy niż 60 miesięcy (słownie: 

sześćdziesiąt) miesięcy] licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia oraz ponosimy 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez okres ………………………………. 

[nie krótszy niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy] licząc od daty odbioru przedmiotu 

zamówienia; 

10) zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym  

w treści SWZ; 

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

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

niniejszego zamówienia; 

13) 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. 

 

V. 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: 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

VI. 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/ 


