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Znak sprawy: NZ-ER/II/PN/04/18                                              Załącznik nr 5 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- Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2017 

r. poz. 1579 z późn. zm.)   

na dostawę siedmiu skuterów ratowniczego wraz z przyczepami transportowymi 

 

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  faksu:1 ........................................;  adres poczty elektronicznej2 ............................ 

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/04/18  na następujących warunkach: 

 

I. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

                                                           
1
 Należy wskazać nr faksu, na który Zamawiający będzie przesyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje 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 z zachowaniem procedury określonej w pkt. VII.3 SIWZ; (jeżeli Wykonawca 

posiada) 
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Całkowita łączna wartość brutto przedmiotu  zamówienia  wynosi: 

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

w tym: wartość netto w kwocie ……..........................………………złotych,3 

oraz obowiązujący podatek VAT wynoszący: .................................................................  

złotych, co stanowi sumę cen elementów:  

 

 Wartość 
jednostkowa 
netto 

Ilość  Stawka 
podatku 
VAT  

Wartość 
netto za 7 
szt  

Cena brutto  

Skuter   7 szt  0 %   

Przyczepa   7 szt  23%    

RAZEM   

 

II. Kryterium terminu realizacji  

Oferuje wykonanie zamówienia w terminie: ………………………………………………….  

(Maksymalny wymagany termin realizacji zamówienia 180 dni – 0 pkt, termin realizacji 

zamówienia 170 dni  -  10 pkt, termin realizacji zamówienia 150 dni  -  20 pkt.) 

 

III. Kryterium warunków dostawy dotyczących ilości skuterów 

wraz z przyczepami, dostarczonych w terminie 45 dni od daty zawarcia 

umowy: 

 

Zobowiązanie do dostawy w w/w terminie ……………………..  skutera / skuterów 

wraz z przyczepą/przyczepami (zobowiązanie do dostawy w w/w terminie 1 (jednego 

skutera) wraz z przyczepą - 10 pkt, zobowiązanie do dostawy w w/w terminie 2 

(dwóch) skuterów wraz z przyczepami –  12 pkt, zobowiązanie do dostawy w w/w 

terminie 3 (trzech) skuterów wraz z przyczepami –  14 pkt. 

IV. Kryterium gwarancji producenta 

Oferuję  dostawę skuterów o gwarancji producenta udzielonej na okres: 

………………….. miesięcy (12 miesięcy – min., pow. 12 i poniżej 24 miesięcy – 2 pkt, 24 

miesiące i pow.  – 6 pkt)                 

 

V.  Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia  o cechach: 

1) SKUTER …………………………….…….. (producent/ model) 
                                                           
3
 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zamawiającego 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 wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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L.p. Parametr Wymagane Oferowane przez 

Wykonawcę
4
  

1. Kadłub  

1.1 Rok produkcji 2018  

1.2 Budowa skutera Złożony z dwóch części, tj. korpusu 

zespołu napędowego    i  pływaka 

skutera zakończonego zintegrowaną 

platformą z uchwytami dla rozbitka.  

 

1.3 Bezpieczeństwo Stabilny z możliwością chodzenia po 

burcie i transportu łącznie 3 osób na 

pokładzie 

 

1.4 Materiał korpusu 

napędowego 

Laminat poliestrowo-szklany w 

kolorze żółtym 

 

1.5 Materiał pływaka Polietylen o wysokiej odporności na 

ścieranie i udary koloru 

pomarańczowego  

 

1.6 Budowa pływaka Wielokomorowa budowa kadłuba 

pływaka /min. 6 /. Łatwa do naprawy 

i szybkiej  wymiany w przypadku 

znacznego uszkodzenia 

 

1.7 Długość całkowita do 3,8m  

1.8 Szerokość całkowita  do 1,6m.  

1.9 Ciężar skutera  do 400kg   

1.10 Prędkość nie mniej niż 35 węzłów max.  

1.11 Zanurzenie do 0,3m  

1.12 Pokład skutera 

 

Antypoślizgowy,  wodoszczelny.   

1.13 Siedzisko Dla sternika, łatwo demontowane  z 

bezpośrednim dostępem do silnika. 

Pod nim schowek podręczny. 

 

1.14 Uchwyty ratownicze Na zintegrowanej z kadłubem 

platformie rufowej 2 pary miękkich 

uchwytów dla rozbitka. 

 

1.15 Zaczep holowniczy Na stewie rufowej siedziska 

wzmocniony uchwyt do holowania 

środków ratunkowych / z atestem / 

 

1.16 Sterowanie Kierownica ze sterowaniem trymu i 

dźwignią rewersu przed nią, oraz ze 

zrywką silnika. 

 

1.17 Silnik napędowy Czterosuwowy, o mocy min. 85 kW; 

z układem  zabezpieczenia zrywką, 

pozwalającym na ponowne szybkie 

użycie po wywrotce. 

 

1.18 Pędnik  Strugowodny z łatwym dostępem z 

pokładu do inspekcji i usunięcia 

ewentualnych zanieczyszczeń nawet 

w ruchu w morzu. 

 

1.19 Zbiorniki paliwa Min. 70 litrów  

1.20 Pompa zęzowa Podwójny system zęzowy  

1.21 Zaczepy do 

podnoszenia skutera 

Komplet zaczepów do podnoszenia 

skutera  zamocowanych w pokładzie 

 

1.22 Wielofunkcyjny 

wskaźnik pracy 

silnika i stanu paliwa 

Na pulpicie sternika wskaźnik 

parametrów silnika i poziomu paliwa 

 

1.23 Zaczep cumowniczy Na dziobie zaczep cumowniczy  

2 Wyposażenie  

                                                           
4
 Wykonawca w tabeli wskazuje cechy zaoferowanego sprzętu  
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2.1 Wyposażenie 

awaryjne 

Lina zamocowana na stałe pod 

kadłubem do odwracania skutera po 

wywrotce. 

 

2.2 Maszt  Składany maszt typu A za sternikiem 

z białym światłem topowym i 

mocowaniem reflektora radarowego 

 

2.3 Reflektor radarowy Na maszcie  

2.4 Szperacz Podręczne światło poszukiwawcze  

2.5 Kompas   

/wymagane IPX 7/ 

Kompas magnetyczny sternika, 

z podświetleniem 

 

2.6 Gniazdo ładowania 

akumulatora 

Na burcie gniazdo ładowania 

akumulatora z prostownika 12V 

 

2.7 Radiotelefon VHF 

dla sternika  / 

wymagane IPX 7 / 

Radiotelefon przenośny VHF dla 

sternika na smyczy z „gruszką”,  z 

ładowarką bazową i wymienną 

baterią. 

 

2.8 Zawiesie Certyfikowane zawiesia do 

podejmowania dźwigiem.  

 

2.9 Mocowanie skutera 

do transportu 

terenowego 

Pas regulowany do zamocowania 

skutera do przyczepy podczas 

transportu terenowego 

 

2.10 Ładowarka 

akumulatora  

Ładowarka 12V DC / 230 V AC z 

wtykiem do gniazda burtowego 

skutera i kablem do sieci bazowej 

stacji ratowniczej 

 

2.11 Dokumentacja w 

języku polskim 

Certyfikat na skuter,  

Orzeczenie techniczne o zdatności do 

pływania PRS, 

Certyfikat na kompas magnet. 

Instrukcja użytkowania skutera. 

Instrukcja silnika napędowego. 

Karty gwarancyjne na skuter     i 

wyposażenie, min 12 m-cy. 

 

2.12 Oznakowanie   

/do uzgodnienia z 

Zamawiającym/ 

Znaki armatorskie na burtach    i od 

frontu, na burtach nazwy wg 

wskazań Zamawiającego     i port 

macierzysty GDYNIA. 

 

2.  Gwarancja dostawy 

części zamiennych  

Nie mniej niż 24 miesiące  Liczba miesięcy: ………….. 

 

2) PRZYCZEPA TRANSPORTOWA …………………………….…….. (producent/ model) 

 
L.p. Parametr Wymagane Oferowane przez 

Wykonawcę
5
 

1. Rama  

1.1 Rok produkcji 2018  

1.2 Budowa przyczepy Rama stalowa ocynkowana ogniowo.  

1.3 Zaczep kulowy Ø 50 mm obciążenie do 750kg  

1.4 Koło podporowe Regulowane, zdolne do toczenia po 

plaży 

 

1.5 Koła przyczepy Przystosowane do jazdy w trudnym i 

piaszczystym terenie 

 

1.6 Pojedyncza oś 

przyczepy 

Rozstaw kół zbliżony do samochodu 

Defender 

 

                                                           
5
 Wykonawca w tabeli wskazuje cechy zaoferowanego sprzętu  



5 

 

1.7 Nośność Do 750kg /skuter + wyposażenie/  

1.8 Łoże przyczepy Uchylne i wyprofilowane do kształtu 

podwodzia skutera       z min. 10 

parami rolek podporowych po każdej 

burcie. 

 

1.9 Osłony kół Metalowe z  mocowaniem tablicy 

rejestracyjnej po jednej stronie 

 

1.10 Mocowanie skutera System szybkiego i stabilnego 

zamocowania skutera z dziobu  i rufy 

do podłodziówki pasem 

regulowanym do uchwytów. 

 

1.11 Przyciągarka Na ramie przyciągarka ręczna   z 

taśmą i zaczepem. 

 

1.12 Oświetlenie 

przyczepy 

Tylne lampy LED zespolone 3 

funkcyjne.  

 

1.13 Instalacja 

elektryczna 

Zasilanie 12V z gniazda samochodu.    

1.14 Pojemnik  Pojemnik na drobny osprzęt.  

1.15 Podesty burtowe Podesty na bokach przyczepy dla 

ułatwienia dostępu do skutera 

 

1.16 Tabliczka 

znamionowa  

Tabliczka znamionowa producenta 

zamocowana na ramie. 

 

1.17 Dokumentacja Świadectwo homologacji do 

rejestracji przyczepy.  

Instrukcja dla użytkownika 

przyczepy. 

Karta gwarancyjna 

 

1.18 Gwarancja Minimum 12 m-cy, jednak nie krócej 

niż gwarancja producenta. 

Udzielam ….. miesięcy 

gwarancji  

Pozostałe informacje: 

1. Oświadczam, że przedmiot zamówienia  zrealizuję sam /  część 

………………………..  lub  całość zamówienia  powierzę podwykonawcom 

…………..…………………………………………….6 

2. Zastrzegam / nie zastrzegam7 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 ustawy 

PZP dołączając wyjaśnienia/dokumenty, wykazuję iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.     

3. Hasło / procedura odszyfrowania przesłanego na adres mailowy 

oswiadczeniejedz.przetargi@sar.gov.pl, Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia:………………………………………  

4. Oferta została złożona na  ......................... ponumerowanych stronach. 

                                                           
6
 Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania całości lub części zamówienia przez podwykonawców 

należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom 
7
 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.  

mailto:oswiadczeniejedz.przetargi@sar.gov.pl
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5. Integralną część oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty: 

 

 

 

 

 

 

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

 Nazwa Wykonawcy                                podpis Wykonawcy 

   (lub pieczątka)                                  (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych) 

 

 

 

...............................dn. ..........................................2018 r. 


