
Ujednolicona treść formularza po zmianie treści SIWZ z dnia 13.05.2015

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 134 000 euro
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r.Dz. U. poz. 907 ze zm.), w trybie przetargu

nieograniczonego na:

Dostawa sześciu samochodów specjalnych przystosowanych do ratownictwa wodnego

Nazwa i adres Zamawiającego:

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

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ……………..……………………………….………………………………………………..……….
Siedziba:.………………..…………………………………………………………………………………
NIP:…………………..………………
Regon:……………………………….
Dane kontaktowe Wykonawcy:
Nr telefonu:…………………………………
Nr faksu:1 ……………..……………………
Adres poczty elektronicznej:2……………………………………………………………………………..
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 na dostawę sześciu samochodów specjalnych,
przystosowanych do ratownictwa wodnego o sygnaturze NZ-ER/II/PN/13/15 oraz poniżej, na następujących warunkach:

1 Należy wskazać nr faksu, na który Zamawiający będzie przesyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z zachowaniem procedury określonej w pkt. VII.3 SIWZ;
(jeżeli Wykonawca posiada)
2 Należy wskazać adres poczty elektronicznej, na którą Zamawiający będzie przesyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z zachowaniem procedury określonej w
pkt. VII.3 SIWZ; (jeżeli Wykonawca posiada)



1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostawę 6 sztuk samochodów .................................... (marka, typ) o poniższych cechach
zgodnych z opisanymi w SIWZ, za cenę:
1) wartość netto przedmiotu zamówienia wobec 6 samochodów wynosi:  ………….. złotych,
2) kwota podatku VAT w wysokości:……….. złotych, stawka podatku VAT ……,
3) calkowita cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia tj dostawę 6  samochodów, wynosi: ......................................... złotych,
   (słownie: …………………………………………………………………………………………..)

2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję sam/część zamówienia powierzę podwykonawcom
............................................………………………...……………………………………………………………………………………………………..….3

3. Oferuję dostawę samochodów o cechach:

Lp. Kryterium/parametr Wymagane Oferowane
(Potwierdzenie Spełnienia)

DANE TECHNICZNE
1. Homologacja  samochodu: N1G
2. Rok produkcji: 2015
3.

Rodzaj silnika:
turbo diesel

4-suwowy z turbodoładowaniem
i zapłonem samoczynnym

4. Pojemność silnika: 2100 - 2400 cm3
5. Moc silnika minimum: 90 kW
6. Moment obrotowy minimum: 350 Nm
7. Norma emisji spalin minimum: EURO 5
8. Wielkość zużycia paliwa, według

badań homologacyjnych w cyklu
mieszanym (maksymum.)

0,12 l/km

9.

Typ napędu:

Stały (permanentny) napęd na
cztery koła, podwójny zakres

przełożeń, blokada centralnego
mechanizmu różnicowego

10. Skrzynia biegów: Manualna 6-cio biegowa
11. Układ kierowniczy: Ze wspomaganiem

3 Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca  powierzy podwykonawcom, tj.
wskazać zakres przedmiotu umowy, który ma realizować podwykonawca.



12.
Konstrukcja podwozia i zawieszenia:

Na ramie nośnej, zawieszenie
sprężyny śrubowe przód i tył.

Przednie sprężyny wzmocnione.
13.

Właściwości trakcyjne:

Kąt natarcia min. 40º
Kąt zjazdu min. 30º

Głębokość brodzenia min. 0,5m
Prześwit min. 300 mm

Ładowność min. 900 kg
14.

Rodzaj nadwozia:

Zamknięte 5 drzwiowe,
homologowane wg kategorii N1G

Umożliwiające umieszczenie
i zamocowanie do transportu

wewnątrz kabiny za przedziałem
kierowca-pasażer deski

ortopedycznej o długości 200 cm
wraz z poszkodowanym.

15.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Podwozie samochodu, podłoga,
progi i ścianki boczne w części

bagażowej (do wysokości okien)
pokryte powłoką ochronną

z twardego poliuretanu
nakładanego metodą natryskową.

16. Kolor nadwozia: Pomarańczowy powierzchnia
dachu koloru białego.

17. Oznakowanie samochodu: Z lewej i prawej strony
samochodu na całej jego długości

poniżej dolnej linii okien pas
koloru białego z napisem na nim

czerwonymi literami  Morska
Służba Poszukiwania i

Ratownictwa.
Na poziomej płaszczyźnie maski

silnika krzyż maltański na
drzwiach przednich z lewej

i prawej strony krzyże maltańskie
z napisem pod nimi Stacja

Ratownictwa Morskiego xxxxx
(Wzory krzyży i wykaz Stacji

Ratowniczych dostarczy



Zamawiający).
18. Urządzenia sygnalizacyjne: W przedniej części dachu

samochodu  belka sygnalizacyjna
z zestawem rozgłoszeniowym,
syreną i niebieskimi światłami

migającymi.
Z tyłu samochodu w miejscu

najlepiej widocznym niebieskie
światła błyskowe.

19. Dopuszczalna masa całkowita do: 3500 kg
20. Liczba miejsc siedzących: 5-7 z możliwością zwiększenia do

8
21. Masa przyczepy holowanej minimum: 3000 kg

22.
Gwarancja: na silnik i podzespoły nie
mniej niż: 36 m-cy

Gwarancja: na lakier nie mniej niż: 36 m-cy
Gwarancja: na perforacje nadwozia
nie mniej niż: 72 m-ce

23. Okresy między przeglądowe: wg  zaleceń dostawcy
24. WYPOSAŻENIE
25. Systemy bezpieczeństwa układu

jezdnego: ABS z ETC TAK

26. Autoalarm z funkcją czujnika ruchu TAK
27. Stacjonarny radiotelefon VHF (na

pasmo morskie) do łączności
dwukierunkowej z możliwością
odsłuchu korespondencji radiowej
przez urządzenie rozgłoszeniowe
(pkt.18). Typ radiotelefonu i anteny
oraz ich montaż do uzgodnienia z
Zamawiającym.

TAK

28. Bluetooth lub dodatkowe urządzenie
głośnomówiące do telefonu
komórkowego

TAK

29. Maszt składany pneumatycznie lub
elektrycznie do anteny radiotelefonu
VHF o długości do 4m. Wyposażony
dodatkowo w instalację elektryczną

TAK



umożliwiającą montaż naświetlacza.
Miejsce zainstalowania masztu do
uzgodnienia z Zamawiającym

30. CB radio wysokiej klasy TAK
31. Radioodtwarzacz z CD TAK
32. Centralny zamek z pilotem TAK
33. Apteczka TAK
34. Trójkąt ostrzegawczy TAK
35. Gaśnica TAK
36. Dywaniki gumowe komplet TAK
37. Elektrycz. sterow. szyby przód TAK
38. Fartuchy przeciw błotne przód i tył TAK
39. Felgi stalowe 16 cali
40. Opony z bieżnikiem do jazdy po

piasku 265/75R16

41. Hamulce tarczowe kół przednich
i tylnych TAK

42. Hak kulowy standardowy
umieszczony z tyłu  oraz zaczep
sworzniowo-kulowy umieszczony z
przodu samochodu (z homologacją)

TAK

43. Immobiliser TAK
44. Koło zapasowe pełnowymiarowe TAK
45. Klimatyzacja TAK
46. Kierownica Umieszczona po lewej stronie

samochodu
47. Lusterka zewnętrzne składane TAK

48. Lusterko wewnętrzne przyciemniane TAK
49. Ogrzewana szyba przednia TAK
50. Ogrzewana szyba tylna

z wycieraczką TAK

51. Siedzenie kierowcy regulowane TAK
52. Tapicerka kolor ciemnoszary lub

czarny TAK

53. Osłony przeciwsłoneczne TAK
54. Z przodu samochodu  wyciągarka

minimum 5,5T lina 30 m z TAK



mocowaniem i instalacją elementów
wewnątrz samochodu (w komplecie
sterowanie pilotem), zgodna z
obowiązującą Normą Bezpieczeństwa
EN 14492-1

55. Zestaw pomocniczy wyciągarki (rolki
kierunkowe, opaska, szekle, hak) TAK

56. Krata czołowa z wyprofilowanych rur
stalowych z osłonami reflektorów TAK

57. Z przodu samochodu  2 linki z
nierdzewnej stali rozciągnięte między
bagażnikiem dachowym, a rurową
osłoną przednią, zabezpieczające
szybę przednią samochodu  przed
uderzeniami gałęzi drzew. Linki
muszą być łatwo demontowalne
i posiadać regulację naciągu. Osprzęt
linek ze stali nierdzewnej – do
uzgodnienia z Zamawiającym.

TAK

58. Ażurowe osłony kloszy lamp tylnych TAK
59. Progi boczne oraz zderzaki

samochodu z możliwością
podnoszenia podnośnikiem Hi-lift.

TAK

60. Bagażnik dachowy z płytą aluminiową
umożliwiającą chodzenie po niej na
całej długości dachu
samochodu+skrzynia aluminiowa do
przewozu sprzętu ratowniczego.
Wymiary skrzyni i jej umiejscowienie
na dachu samochodu  uzgodnić
z Zamawiającym.

TAK

61. Drabinka do komunikacji z
bagażnikiem dachowym TAK

62. Dodatkowe oświetlenie wnętrza
samochodu  umieszczone nad
miejscem mocowania deski
ortopedycznej z poszkodowanym.

TAK

63. Dodatkowe oświetlenie dwa halogeny TAK



z przodu samochodu
64. Dodatkowe oświetlenie powierzchni

znajdującej się za samochodem (2
naświetlacze tył)

TAK

65. Osłona dolna silnika samochodu TAK
66. Zabezpieczenie górnych powierzchni

przednich błotników - do uzgodnienia
z Zamawiającym.

TAK

67. Zawiesie koła zapasowego wsparte
na ramie samochodu. TAK

68. Podnośnik high-lift z mocowaniem TAK
69. WYPOSAŻENIE RATOWNICZE
70. Przygotowanie samochodu  pod

względem ratowniczym obejmuje
dostosowanie wnętrza samochodu do
działań ratowniczych:
- przewozu 1 poszkodowanego w
pozycji leżącej na desce
ortopedycznej
- przewozu 8 ratowników ze sprzętem
którego normatyw dostarczony będzie
przez zamawiającego.
- mocowania siatek i uchwytów
służących do unieruchomienia
poszkodowanego na desce
i przewożonego sprzętu
ratowniczego. Sprzęt ratowniczy
stanowiący wyposażenie samochodu
zostanie dostarczony przez
Zamawiającego.

TAK

71. Wszelkie dodatkowe usprawnienia
i wyposażenie samochodu
sugerowane przez Wykonawcę do
uzgodnienia z Zamawiającym w
trakcie przygotowania samochodu.

TAK

72. Dodatkowo 12V gniazdo z tyłu
samochodu do zasilania wciągarki (o
uciągu ok.5 ton) zamocowanej na TAK



przyczepie podłodziowej ciągnionej
za samochodem.

73. SERWIS
74. Serwis: Trójmiasto

        LEGENDA:

        ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

        ETC (TCS) – elektroniczny układ (system) kontroli trakcji

4. Oferuję udzielenie gwarancji o terminach:

1) na silnik i podzespoły: - ............................................. (nie krócej niż  36 m-cy)
2) na powłokę lakierniczą: - ............................................. (nie krócej niż  36 m-cy)
3) na perforację blach: - .................................................(nie krócej niż 72 m-ce)

5. Adres Stacji Obsługi Samochodów (jak w poz. 74 tabeli), o której mowa w par. 6 Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
.....................................................
(W przypadku świadczenia usług serwisowych i dostępność części poza terenem administracyjnym Trójmiasta, do oferty należy dołączyć
opis realizacji usługi serwisowej celem wykazania równoważności zaoferowanego rozwiązania wobec świadczenia usługi serwisowej na
terenie administracyjnym Trójmiasta - zgodnie z rozdziałem III pkt 3 SIWZ).

6. Oświadczam, że należę/nie należę4 do grupy kapitałowej, co potwierdzam dołączonym oświadczeniem zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ.
7. Zastrzegam/nie zastrzegam5 w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. Dz. U. poz.

907 ze zm.), w  odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji:................................ ..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………

8. Termin i zasady płatności: zgodnie z zapisami wzoru umowy - zał. nr 5 do SIWZ.

4 Niepotrzebne skreślić. W przypadku gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy wraz z ofertą składa  listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej.
5 W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji  w trybie art. 8 ust. 3  ustawy należy wymienić informacje zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  oraz wykazać, że zastrzeżone

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jednocześnie zabezpieczając je  zgodnie z postanowieniami „SIWZ”.



9.  Oświadczam, iż powyższa cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją oferowanego zamówienia zgodnie z SIWZ
10. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem

wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

11. Oświadczam, iż uważam się za związanego ofertą przez 60 dni licząc od dnia ustalonego jako dzień składania  ofert.
12. Oferta została złożona na ..........  ponumerowanych stronach.
13. Integralną część oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ..................................................
2) ..................................................
3) ..................................................
4) ..................................................

…………….…………………………                                             ………………………………………………………….
                  Miejscowość, data                                                     (czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych
                                                                                                                 lub imienna pieczątka i podpis)
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