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Załącznik nr 3  do SIWZ 
NZ-ET/I/PN/02/18  

 
 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
 
 

   
Morska Służba Poszukiwania 
i Ratownictwa 
ul. Hryniewickiego 10 
81-340 Gdynia 
 

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie 
My niżej podpisani (imię i nazwisko):…………………………………………………………….. 
 
działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy:  

        (wpisać nazwę, adres Wykonawcy składającego ofertę -zgodnie z brzmieniem określonym w KRS/CEIDG,  
        w przypadku podmiotów występujących wspólnie podać nazwy i adresy wszystkich wspólników spółki lub członków 

konsorcjum)  

nazwa Wykonawcy-zgodnie z brzmieniem określonym w KRS/CEIDG,: 
………………………………………………………………………………………………………. 

adres siedziby:............................................................................................................................. 
adres strony internetowej Wykonawcy: ………………………………………………………. 

Powiat: …………………………………Województwo:………...………………….……….. 

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

 

Dane kontaktowe Wykonawcy 
Korespondencję dotyczącą  niniejszego postępowania należy kierować na adres 
 

Nazwa i adres do korespondencji:.................................................................................................. 

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

Imię i nazwisko osoby:..................................................................................................................... 

adres poczty elektronicznej( e-mail) osoby wskazanej powyżej :  ................................................. 

telefon: .............................................   fax nr: ............................................ 

adres poczty elektronicznej( e-mail) firmowy :  ................................................. 

składamy ofertę  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn: 

Dostawa paliw do pojazdów dla MSPiR 

W nawiązaniu do ogłoszenia o prowadzeniu niniejszego przetargu nieograniczonego oraz wymagań 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia 
opisanego w SIWZ w postępowaniu o sygnaturze NZ-ET/I/PN/02/18 na następujących warunkach: 
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1.    Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

2. Całkowita wartość brutto przedmiotu  zamówienia wynosi: …………………………………………… 

złotych (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..) 

w tym: wartość netto w kwocie ………..........................………………złotych, oraz obowiązujący 

podatek VAT wynoszący:.................................................................złotych. 

 

3. Oferujemy upust cenowy w wysokości .............%.  

Upust cenowy będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy i nie będzie podlegał 

zmianom. 

 W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę wysokości upustu Zamawiający przyjmie upustu w 

wysokości 0% i nie przyzna ofercie punktów w „Kryterium upust cenowy”. 

 

4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z przepisami prawa. 

6. Cena oferty uwzględnia wszystkie elementy i koszty składające się na wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

7. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Przedmiot  

zamówienia 

Maksymalna 

ilość litrów 

Średnia cena  

jednostkowa za  

1 litr paliwa brutto 

 u Wykonawcy w  

01.01.2018 –  

15.01.2018 r.   

Cena brutto za realizację 

całości zamówienia w 

zakresie 

danego rodzaju paliwa 

A B C D=B x C 

Olej Napędowy 50 000   

Benzyna E-95 47 000   

RAZEM CAŁKOWITA WARTOŚĆ BRUTTO  ZAMÓWIENIA ( suma cen brutto 

za realizację całości zamówienia dla oleju napędowego oraz benzyny E-95)  
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8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z 

załącznikami, przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz zobowiązujemy się do przestrzegania 

określonych w niej postanowień i zasad postępowania. 

9. Akceptujemy zawarte w SIWZ postanowienia umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach wymienionych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca należy do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

(MŚP) 1 

NIE           TAK    
 
11. Zgodnie z żądaniem Zamawiającego w zakresie art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, oświadczamy iż zamierzamy powierzyć części zamówienia podwykonawcy / 
podwykonawcom 2  

 
NIE           TAK     

 
Określenie firmy podwykonawców i części zamówienia ( poniższą tabelę wypełnia Wykonawca, 
który zaznaczył odpowiedź "TAK") 
 

Lp. Nazwa/ firma 
podwykonawcy 

Część-zakres- przedmiotu zamówienia, którą Wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcy 

1.   

...   

 
12. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki /konsorcjum* dla  potrzeb niniejszego zamówienia 

jest następujący 3 : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wypełniają wykonawcy/przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne i konsorcja ) 
 

13. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, za wyjątkiem następujących informacji ............ zawartych na stronach 
od..........  do ............ oferty, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zastrzegamy w trybie art. 8 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

                                                 
1  Zaznaczyć właściwy kwadrat. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw(MŚP) 

zalicza się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał 

średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i 

usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy 

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 

milionów euro. Przeliczenie pułapów finansowych i średniorocznego zatrudnienia określa art. 107 i art. 109 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1829 ze zm.) 
2 Zaznaczyć właściwy kwadrat. Jeżeli TAK - Wykonawca wskazuje firmy (nazwy) podwykonawców oraz określa 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
3 Niepotrzebne skreślić 
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 Jednocześnie, zgodnie z art 8 ust 3 Pzp dołączając wyjaśnienia/dokumenty....................  
wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 4     

 

14. Oferta została złożona na ............................................ kolejno ponumerowanych stronach 

                                                          /ilość/ 

 
 

…………………………….. 
Miejscowość, data 

                         ………………………………………………………………………… 
czytelny podpis osoby/ osób uprawnionych 

 do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach  
rejestrowych  / we właściwym upoważnieniu 

lub podpis i stempel  
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji w trybie art. 8 ust. 3 ustawy należy wymienić informacje 

zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami SIWZ, oraz 

nie później niż w terminie składania ofert wykazać że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 


