Znak sprawy: NZ-ER/II/PN/04/19
Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na
dostawę łodzi ratowniczej o zwiększonej zdolności holowniczej
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:
adres do korespondencji: .........................................................................................................................
adres poczty elektronicznej1 .................................................................................................................
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-ER/II/PN/04/19 na dostawę łodzi ratowniczej o zwiększonej zdolności
holowniczej na następujących warunkach:
I. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Całkowita wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………… złotych
(słownie:.................................................................................................................), w tym: wartość netto
w kwocie:…………………..……..........................………………złotych oraz podatek VAT 0%.
W przypadku odwrotnego obciążenia VAT informuję, że wybór oferty będzie prowadził
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego2 w zakresie ……………………..
1
Należy wskazać adres poczty elektronicznej, na którą Zamawiający będzie przesyłał oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, z zachowaniem procedury określonej w pkt. VII.3 SIWZ; (jeżeli Wykonawca posiada adres
poczty elektronicznej)
2
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
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(towar/usługa)
i
wskazuję
wartość
netto
przedmiotu
zamówienia
w kwocie……………………………złotych, (słownie:……………………………………….……………...)3
II. Oferuję dostawę przedmiotu o cechach:
Oferowane przez
Wykonawcę (TAK/NIE)
Parametry podstawowe sprzętu pływającego - niespełnienie wymogów powoduje
odrzucenie oferty
Parametr

Wymiary 7,5 – 8,5 m
Zanurzenie 0,8 – 1,0 m
Ciężar wraz z wyposażeniem 3.800 kg max.
Parametry konstrukcyjne sprzętu pływającego - niespełnienie wymogu powoduje
odrzucenie oferty
Napęd i systemy - niespełnienie poniższych wymogów powoduje odrzucenie oferty
Dwa silniki o mocy min 190 kM każdy (~140 kW).
Zbiornik paliwa atestowany, o pojemności umożliwiającej 12
godzinną pracę, wyposażony w zdalnie sterowany zawór
odcinający.
Sterowanie - manualne hydrauliczne.
System odprowadzania wód zęzowych - elektryczna pompa
automatyczna wspomagana pompą ręczną min 1 szt.
Napęd i systemy
Silnik zaburtowy
Silnik wbudowany
Silnik wysokoprężny
Instalacja elektryczna – niespełnienie poniższych wymogów powoduje odrzucenie oferty
Wykonanie wodoszczelne
Akumulatory 12 V 115 Ah min 3 szt. Sieć 24 V.
Wyłączniki zasilania szt. 2
Bezpieczniki automatyczne
Przełącznik pracy
Oświetlenie – niespełnienie wymogów powoduje odrzucenie oferty
Oświetlenie nawigacyjne – zgodnie z COLREG 1972
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
3
Wypełnia wykonawca tylko w przypadku składania oferty, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego.

2

Oświetlenie robocze min 2 reflektory 55 W z do oświetlenia rufy
i dziobu
Szperacz reflektor – 200 W
Niebieska lampa błyskowa
Żółta lampa błyskowa
Oświetlenie kabiny, oświetlenie sterowania
Wyposażenie nawigacyjne - niespełnienie wymogów powoduje odrzucenie oferty
Radar nawigacyjny wraz z anteną, ploterem i kolorowym
wyświetlaczem
Echosonda z pomiarem temperatury wody
Kompas magnetyczny
Transponder AIS
Łączność - niespełnienie wymogów powoduje odrzucenie oferty
Radiotelefon morski stacjonarny wraz z anteną
Megafon stacjonarny
Wyposażenie dodatkowe - niespełnienie wymogów powoduje odrzucenie oferty
Pomieszczenie dla załogi - zamykana kabina umieszczona w
części rufowej, umożliwiająca przebywanie minimum 2 członków
załogi. Widoczność we wszystkich kierunkach, wycieraczki i
ogrzewane szyby
Wyposażenie kabiny – niespełnienie wymogów powoduje odrzucenie oferty
2 fotele + ławka składana
Izolacja akustyczna standardowa
Konsola wyposażona w panele; sterowania, nawigacyjny, kontroli
pracy silnika oraz radiotelefon
Wyposażenie pokładowe – niespełnienie wymogów powoduje odrzucenie oferty
Osłony burtowe – gumowe
Osłona dziobowa – gumowa, wzmocniona
Pokład roboczy wykonany w wersji antypoślizgowej
Ławki burtowe składane
Polery burtowe i rufowe (z osłoną) – min 4 szt.
Poler dziobowy do holowania jednostki
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Wiosło + bosak
Wiadro + czerpak
Gaśnica
Hol pływający 50 m o średnicy 25 mm
Lina cumownicza 15 m o średnicy 20 mm
Rzutka 30 m o średnicy 10 mm
Kotwica
Lina kotwiczna z łańcuchem dł. 2 - 3 m o długości 30 m i średnicy
20 mm
Malowanie nazwy łodzi oraz logo i nazwy armatora
Pokrowiec dla urządzenia zbierającego
Pokrowiec na pokład
Szczelna aluminiowa skrzynia narzędziowa montowana do
pokładu
Środki bezpieczeństwa i ratunkowe – niespełnienie wymogów powoduje odrzucenie oferty
Koła ratunkowe szt. 2
Kombinezony ochronne wraz z ocieplaczami szt. 3
Kamizelki ratunkowe – szt. 5
Pneumatyczne kamizelki ratunkowe – szt. 3
Stroboskopowe sygnalizatory ratownicze naramienne szt. 3
Radiopławy PLB (406 MHz) – 3 szt.
Lornetka obserwacyjna – szt. 1
Apteczka
Rakiety spadochronowe białe – 10 szt.
Rakiety spadochronowe czerwone – 3 szt.
Pławka dymna pomarańczowa – szt. 1
Kombinezony robocze – 6 szt.
Rękawice ochronne – 6 szt.
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Kaski ochronne – 3 szt.
Gogle – 3 szt.
Dokumentacja zdawcza i eksploatacyjna w języku polskim – niespełnienie wymogów
powoduje odrzucenie oferty
Opis techniczny łodzi (w języku polskim)
Opis techniczny systemu zbierania zanieczyszczeń (w języku
polskim)
Plan ogólny (dopuszcza się oznaczenia w j. angielskim)
Plan instalacji elektrycznej (dopuszcza się oznaczenia w j.
angielskim)
plan instalacji hydraulicznej (dopuszcza się oznaczenia w j.
angielskim)
Instrukcja obsługi łodzi (w języku polskim)
Instrukcje obsługi silnika i urządzeń stanowiących wyposażenie
łodzi (dopuszcza się instrukcje producentów w j. angielskim)
Informacja o stateczności - maksymalny ciężar i wysokość
ładunku, maksymalna liczba osób na pokładzie (w języku
polskim)
Świadectwo klasy uznanej organizacji (RO) (dopuszcza się
dokument w j. angielskim)
Świadectwa i certyfikaty urządzeń, wyposażenia i sprzętu
ratowniczego (dopuszcza się dokumenty dostawców urządzeń i
wyposażenia w j. angielskim)
Ocena jednostki
Manewrowość – niespełnienie wymogów powoduje odrzucenie oferty
Swobodne manewrowanie w zakresie prędkości 0 – 3 W
Zdolność holowania zapory
Manewrowość
Dziobowy ster strumieniowy
Zdolność holownicza potwierdzona świadectwem
Uciąg na palu w przedziale 1,5 - 2,0 T
Uciąg na palu w przedziale 2,0 - 2,5 T
Uciąg na palu powyżej 2,5 T.
System zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody - niespełnienie wymogu powoduje
odrzucenie oferty
Szybkość zbierania definiowana (jako iloczyn szerokości długości
ramienia urządzenia zbierającego i prędkości zbierania
[m2/godz.]
Min 7.000 m2/godz.
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Wydajność zbierania [m3/godz.] - niespełnienie wymogu powoduje odrzucenie oferty
Nominalna, określona przez producenta wydajność urządzenia
zbierającego min 20m3/godz.
Efektywność zbierania - niespełnienie wymogu powoduje odrzucenie oferty
Efektywność mierzona zawartością oleju w zbieranej mieszaninie
powyżej 50%
Zakres lepkości zbieranych produktów naftowych [cSt] - niespełnienie wymogu powoduje
odrzucenie oferty
Zakres lepkości wymagany 15 - 150.000 cSt
Pojemność układu retencyjnego [m3] - niespełnienie wymogów powoduje odrzucenie
oferty
Zbiornik wymienny, mocowany na ramie
Pojemność min 0,5 m3
Możliwość opróżniania zbiornika - złącze standardowe
III. Pozostałe informacje:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu
zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania
oferty.
Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję sam / część lub całość
zamówienia
zamierzam
powierzyć
podwykonawcom
………………………………………………………………………………….……………………………………………….4
Zastrzegam / nie zastrzegam5 w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, 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:
…………………………………….................................. Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp
dołączając wyjaśnienia/dokumenty wykazuję, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną wskazaną w rozdziale XVIII
SIWZ.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

4

Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania całości lub części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać
część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy podwykonawców
5
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.
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7.
8.

9.

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu, a w przypadku konieczności uzyskania zgody na
przekazania danych osobowych Zamawiającemu – taką zgodę uzyskałem.6
Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia tj. 60 dni.
Wadium złożone do przetargu po upływie terminów ustawowych prosimy zwrócić na
konto w banku ........................................... nr ................................................................................................
(w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu).
Oświadczam, że będąc przedsiębiorcą należę/ nie należę do kategorii
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw7 (MŚP), w rozumieniu
definicji wskazanych w Zaleceniach Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2006r
dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw Dz.U. L 124 z 20.05.2003 r.
str. 36.8

……………………………
miejscowość i data

………............................……………
podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

6

W przypadku nie wypełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 lub 14 RODO, Wykonawca zobowiązany jest wskazać
taką informację zamiast oświadczenia z pkt 4.
7 niepotrzebne skreślić
8 Uwaga: informacja ta wymagana jest dla celów statystycznych. Udzielając odpowiedzi na pytanie należy zastosować
definicje mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określoną w zaleceniach Komisji Europejskiej z dnia
6 maja 2003r. (Dz. U. L124 z 20.5.2003,s.36):- mikroprzedsiębiorstwo- przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR, - małe przedsiębiorstwoprzedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionów EUR;-średnie przedsiębiorstwa- przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR
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