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ZAŁĄCZNIK NR 1  

DO SWZ 

 

 

 
FORMULARZ OFERTY 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Wykonywanie bieżących robót drogowych na terenie Zarządu Morskiego 

Portu Gdynia S.A.”  

Numer sprawy: ZU-227/SWZ-2/JR/2023 

 
 

 

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

                                                                                     /miejscowość/                          /data/ 

 

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

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 

ul. Rotterdamska 9 

81-337 Gdynia 

 

I. DANE WYKONAWCY: 

 

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

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

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

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

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

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

niż siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy): 

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

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

dostarczona Wykonawcy skutecznie. 

 

* Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w danych dotyczących 

Wykonawcy należy wpisać wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. 

 

O F E R T A 

 
Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie bieżących robót drogowych na terenie 

Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia: 

1. Oferujemy wykonywanie robót drogowych objętych przedmiotem zamówienia wg ryczałtowych 

cen jednostkowych elementów robót i prac zawartych w 4 tabelach grup robót drogowych 

załączonych do niniejszego formularza oferty i przypisanych im współczynnikom za całkowitą 

wartość netto …………………… zł (słownie: ………………………złotych), do której zostanie 

doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości …………………. zł (słownie: 

…………………………………złotych). Wartość brutto wynosi ……………………… zł 

(słownie: ……………...……….złotych). 
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2. Oświadczamy, że: 

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

w postępowaniu; 

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

Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty; 

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

jej modyfikacje (w przypadku dokonania wyjaśnień lub modyfikacji treści SWZ przez 

Zamawiającego); 

5) upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności naszej oferty i ceny. Jednostkowe ceny 

ryczałtowe elementów robót i prac pokrywają wszystkie nasze zobowiązania wynikające  

z przedmiotu zamówienia, a także wszystkie koszty, które mogą być konieczne dla właściwego 

wykonania przedmiotu zamówienia; 

6) wzór Umowy ramowej stanowiący załącznik nr 4 do SWZ został przez nas zaakceptowany bez 

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

wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ww. wzorze Umowy,  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

7) dysponujemy lub będziemy dysponować w okresie realizacji przedmiotu zamówienia osobą 

posiadającą uprawnienia budowlane wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ, tj. 

kierownikiem robót z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie, w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez 

ograniczeń; 

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

9) udzielamy gwarancji jakości na roboty objęte zleceniami oraz użyte do ich wykonania materiały 

na okres …………………….miesięcy [min. 12 (słownie: dwanaście) miesięcy]; 

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

11) oświadczamy, że nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie, 

dotyczącej niniejszego zamówienia; 

12) zobowiązujemy się do dostarczenia Zamawiającemu polisy OC spełniającej wymagania 

określone w § 8 wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ – w terminie 14 (słownie: 

czternastu) dni od daty podpisania Umowy (ramowej); 

13) zobowiązujemy się do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na zasadach 

określonych w Rozdz. XV SWZ; 

14) 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; 

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

podatkowego; 

☐ wybór naszej oferty nie 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; 
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16) prace/roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać samodzielnie/zamierzamy wykonać za 

pomocą podwykonawców*, którzy w ramach niniejszego zamówienia wykonają następujący 

zakres prac/robót: 

a) nazwa i adres (siedziba) podwykonawcy ……………………………………………………., 

b) zakres prac/robót …………………………………………………………………………….., 

c) wynagrodzenie podwykonawcy (netto) ……………………, brutto ………………………. . 
 

3. Oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

 

Oświadczamy, że spełniamy wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu: 

1) w zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia: 

a) samodzielnie; 

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

prawnego łączących nas z nimi stosunków.* 

* - skreślić niewłaściwe 

 

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

Wykonawca: 

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

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

2) w zakresie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

a) samodzielnie; 

b) polegamy na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie 

od charakteru prawnego łączących nas z nimi stosunków.* 

* - skreślić niewłaściwe 

 

Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia polega Wykonawca: 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

3) w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

a) samodzielnie; 

b) polegamy na zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów niezależnie 

od charakteru prawnego łączących nas z nimi stosunków.* 

* - skreślić niewłaściwe 

 

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

polega Wykonawca: 

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

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

 

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

 

 

Załączniki do Formularza oferty stanowią 4 tabele grup robót: 

Zał. Nr 1 – roboty bitumiczne (poz. od 1 do 29); 

Zał. Nr 2 – roboty brukarskie (poz. od 1 do 106); 

Zał. Nr 3 – roboty betonowe i odwodnienie liniowe (poz. od 1 do 11); 

Zał. Nr 4 – roboty związane z organizacją ruchu (poz. od 1 do 53). 

 

 

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

/pieczęć imienna wraz z podpisem lub czytelny podpis 

umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli 

Wykonawcy/ 


